Jeg er direktør og rådgiver i virksomheden Corporate Relations, som jeg etablerede 1. januar 2015. Her gennemfører jeg
interessentanalyser, udvikler kommunikations-, branding- og relationsstrategier, holder oplæg og uddanner
kommunikatører, samt rådgiver i digital kommunikation.
Jeg har arbejdet cirka 25 år som rådgiver inden for strategisk kommunikation, web og branding. Før Corporate Relations
var jeg over 10 år i kommunikations- og designbureauet Bysted som chefrådgiver og kundeansvarlig. I denne periode var
jeg bl.a. ansvarlig for at udvikle bureauets metoder og værktøjer til interessentanalyse og strategiudvikling. Forinden var
jeg rådgiver i Intellecta Corporate, og var før det direktør og partner i PR-bureauet MESTANAS & Partners. De første tre
år efter min uddannelse arbejdede jeg som informationsmedarbejder i Erhvervsfremme Styrelsen.
Jeg er uddannet cand. scient. soc. i public relations fra Roskilde Universitetscenter (1992) – en uddannelse, der
kombinerer erhvervsøkonomi og dansk. Jeg har desuden været tilknyttet RUC i en årrække, dels som gæsteforelæser og
censor, og dels i de seneste fire år som ekstern lektor og vejleder på Kommunikationsuddannelsen.
Som rådgiver har jeg arbejdet med mange forskellige typer af kommunikationsopgaver, internt som eksternt, online som
offline. Blandt mine største kunder har bl.a. været ALECTIA, AstraZeneca, Autodesk, CA A-kasse, Coloplast, DGI, Danske
Bank, DSB, Falck, Grant Thornton, KMD, Kinnarps, Københavns Kommune, Københavns Lufthavne, Københavns
Tekniske Skoler, Lundbeck, Maersk, NKT, Netscape, Novo Nordisk, Nycomed, Nykredit, Realdania, Ringsted Kommune,
Sanofi, Torm, Tryg, Vejdirektoratet, Visa og Aarhus Kommune.
Derudover har jeg skrevet tre lærebøger om branding, webkommunikation og relations-strategi, udgivet på
Samfundslitteratur. Jeg deltager aktivt i debatten om den strategiske kommunikations rolle og funktion i virksomheder. Jeg
har skrevet en række artikler og debatindlæg om strategi, investor relations, web og ledelse, og bliver ofte anvendt som
foredragsholder i virksomheder og på konferencer. Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen i Dansk
Kommunikationsforening og i Dansk Investor Relations Forening.

