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”Jag vill bidra med målstyrd målgruppsanpassad affärs- 

 och teknisk kommunikation i företag under utveckling. 

  Jag ser till helheten, hittar lösningar 

 och driver processer framåt.” 

 

Arbeten 
Kommunikationskonsult, Affärslyft (2015--) 

Målgruppsanalys, strategi och planer. Rådgivning. 

Teknisk kommunikation. Processanalys och processutveckling. 

Hjälp med affärsmodeller, informationsplattform och presentationer. Producerar nyhetsmaterial, 

rapporter och teknisk dokumentation. Processleder 

Utbildningsansvarig i näringslivsbolag, Osby Kommun (2013-2015) 

Kompetensutvecklingsbolag för företag och kommunanställda. Tjänsten innefattade 

kundkommunikation, besöksintervjuer, behovskartläggning, budget & planering, VD-arbete och 

operativt arbete på näringslivskontoret såsom rådgivning, events och utredningar. Rapporterade till 

bolags- och kommunstyrelse. 

Affärsutvecklare, Riidoo AB (2009-2013) 

Delägare i pionjärsföretag för tjänster inom digital litteratur (HW + SW). Exit som inkubatorföretag på 

Minc 2012. Mitt fokus var på försäljning, kommunikation och företagsledning. Innebar mycket 

skrivande (webb, avtal, bolagsrapporter, användarguider, offerter, presentationer mm). Företaget 

delades upp i teknikplattform respektive varumärke 2012. 

Kommunikationskonsult - egenföretagare (2003--2009) 

Tog fram kommunikationsplaner, presentationer, nyhetsbrev och säljande offerter. Skötte 

medierelationer och omvärldsbevakning. Projektledde mässor och events. Kunderna var 

teknikintensiva bolag med R&D, startups, tjänsteföretag samt intresseorganisationer.  

Marknadskommunikatör, Advanced Bionics , medicinteknikföretag USA  (2001- 2002) 

• Ansvarade för koordinering av PR och marknadsaktiviteter med europeiska säljbolag 

• Projektledare för corporate intranet och internt newsletter 

• Kvalitetssäkrade och upphandlade marknadsmaterial 

 
Informationschef, Svep Design Center, teknikkonsultföretag (1998- 2000) 

Tog fram strategi & planer för total kommunikation baserat på behovsanalyser, intervjuer, 

attitydundersökning och research  

• Ledde arbetet med ny corporate identity & brand 

• Designade, konstruerade och underhöll intranät i samarbete med IT  

• Byggde upp relationer med media. Skrev artiklar, papers  och pressmeddelanden 

• Ansvarade för konferensresa:  innehåll + upplägg 

• Tog fram teknisk information för internt och externt bruk 

• Producerade företagspresentationer och upphandlade extern webbsida 

 

mailto:eva.marnfeldt@gmail.com


 
 

Reporter/skribent, Nordisk Industriteknik, industri- & affärstidning (1998) + svensk-

amerikanskt magasin (2000-2002) 

Skrev affärs- och teknikartiklar baserade på företagsbesök, intervjuer och egen research.  

 

Inköpsansvarig, Axis Communications AB, IT/nätverksföretag (1988-1995) 

Ansvarade för upphandling av elektronik och produktion i Sverige och internationellt, nära samarbete 

med VD och försäljningschef, Anställdes som logistik- och inköpsassistent  

Utbildningar 
• Examen från IHM Business School - Information & Affärskommunikation (1998) 

• Akademiska kurser i journalistik och Speech Communication från USA (2000, 2002) 

• Akademiska kurser i juridik, företagsekonomi och statskunskap vid Lunds Universitet  

• Teknikinformatör - YH-utbildning, Folkuniversitetet.  

Praktik på Axis respektive ADB SAFEGATE 

• Fortbildning i digital PR, kommunikation, ledarskap, kapitalanskaffning, affärsutveckling, 

styrelsearbete genom Sveriges Marknadsförening, Sveriges Kommunikatörer, MINC, Teknik i 

Media, Google, StyrelseAkademien, MyNewsDesk, easyDITA…  

Kompetenser & Nyttigheter 
Språk: flytande svenska och engelska, OK på franska, danska, norska. Förstår tyska. Läser arabiska 

Verktyg: MS Office, Adobe Suite, SEO/SEM, webb/sociala media, ERP-system, CCMS, XML-editorer 

Körkort:  B 

Specialområden: Paketering/målgruppsanpassning av affärs- & teknikkoncept, gränsöverskridande 

kommunikation, research, utbildning, teknikinformation 

Uppdrag & medlemskap 
• Sveriges Kommunikatörer, StyrelseAkademien, TeKom Europe 

• Ledningsgruppsuppdrag Yrkeshögskolan, Internationell Försäljning, Osby 

• Förtroendeuppdrag i Utbildningsnämnden, Miljö- & Byggnadsnämnden, Redaktionskommitté 

och Näringslivsgrupp i Vellinge Kommun (avslutat) 

• Styrelsemedlem i SWEA International – ansvar för webb, redaktionellt 

• Företagsmentor genom Nyföretagarcentrum och ALMI 

• Fullmäktigeledamot, Länsförsäkringar Skåne  

 

Privat 
Sjunger i kör, tränar, vandrar i naturen och reser gärna till nya platser i världen. 

Har två unga vuxna barn som studerar respektive arbetar utomlands. 

Har ett medfött samhällsintresse och en vision om att beslut ska fattas prestigelöst på vetenskapliga 

grunder med människan i fokus. Älskar tekniska innovationer och ser ofta förbättringsmöjligheter för 

samhället.  Nyfiken & hjälpsam! 


