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Gunnel E Vidén
Gunnel har en högskoleexamen i kommunikationsvetenskap och en
gedigen bakgrund som skribent, konsult och kommunikatör. Gunnel
driver utvecklings- och jämställdhetsprojekt, hon analyserar och utvecklar
intern och extern kommunikation, vägleder i, och utvärderar, projekt samt
har skrivit en rad böcker, rapporter och artiklar inom skilda ämnen.
Genom att vara kunnig, lyhörd och lösningsorienterad har Gunnel skapat
goda kundrelationer och gott rykte som konsult. Gunnel är effektiv,
leveranssäker och inspirerande.
Bakgrund
• Nära 30 år som konsult
Nyckelkompetenser
• Textproduktion. Kommunikationsanalys och -rådgivning.
• Idéarbete, struktur, samverkan
• Projekt- och processledning
• Jämställdhetsarbete, strategiskt och praktiskt
• Uppföljning och rådgivning i utvecklingsprojekt
• Samhälls- och forskningsinformation
Branscher
• Företag och offentlig sektor
• Forskningsinstitut och universitet
Böcker/rapporter/andra texter, exempel
• SKR. Sju faktablad jämställdhet, 2020
• Stora Turismpriset 25 år. Jubileumsskrift. 2018
• När du möter unga med NPF. Bok för rättsväsende och bok för skola. 2018
• Uppföljning JämLys av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten, 2018
• Med örat mot rälsen, förutsättningar och behov för tillväxt i nordligaste Sveriges
industriföretag, IUC Norr, 2018 och 2019.
• Du är inte ensam. Om och av ungdomar i Piteå. Region Norrbotten, 2017.
• Förändring är möjlig, om jämställdhetsarbete i företag, 2017
• Hello Mr Mayor, this is Facebook calling. 2014
• Att rucka på normen. Erfarenheter från M.E.R-projektet. 2013
• Jag har aldrig hört talas om er… (Attraktiv region). Slutrapport. 2012
• Lillgrund vindkraftpark. Bok. 2009
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Exempel på uppdrag
Reglab
Gunnel har kontinuerliga uppdrag för www.Reglab.se. Just nu deltar hon i
planeringen av en digital konferens med streamade bidrag från ett stort antal
regioner/myndigheter. Andra uppdrag är att skriva dokumentationer, artiklar,
nyhetsbrev och notiser, samt att uppdatera webb och delta i idéarbete kring
kommunikation och i projekt. Reglab ägs av landets regioner och finns på SKR i
Stockholm. De arbetar med projekt och processer inom regional utveckling.
Projektutvärdering och jämställdhetsintegrering (IUC Norr)
Gunnel följer, stöttar och utvärderar kontinuerligt projektet Produktion 4.0, vars syfte
är att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos
tillverkande små och medelstora företag. Hon har även som särskilt uppdrag att
följa och främja de horisontella kriterierna i projektet.
MångVäx (IUC och Region Norrbotten)
Gunnel ledde workshops företagsprogrammet MångVäx där företag fick hjälp att gå
från ord till handling för jämställdhet i verksamheten. Från Mångväx finns en bok
som Gunnel skrivit tillsammans med professor Malin Lindberg, LTU. Den heter
Förändring är möjlig: http://www.iucnorr.se/media/1126/bok_maangvaex_low.pdf
Smurfit Kappa Piteå
Sedan flera år tillbaka skriver Gunnel interntidningen Linerbladet. Tidningen skickas
hem till alla medarbetare och innehåller information om förbättringsarbete,
skogsråvaran, investeringsprojekt, budget, hälsa och mycket annat. Innehållet
planeras tillsammans med en redaktionsgrupp med vd och chefer för olika
avdelningar.
Workshops och dokumentation
Med sitt lösningsorienterade och inlyssnande arbetssätt har Gunnel lett en mängd
workshops för olika uppdragsgivare som BC Luleå, Hägnan, Swerim, Region
Norrbotten, IUC Norr m fl. Hennes styrka är förmågan att lyssna mångdimensionellt
och målfokuserat, och att strukturera och sammanfatta konstruktivt och attraktivt så
att resultatet blir användbart för uppdragsgivaren. Sedan i våras har
möten/workshopar skett digitalt bl a med Reglab och med IUC Norr. Vi har även
haft interna utbildningar för att förkovra oss i digitala samarbetsverktyg och
metoder.
Blekinge tekniska högskola
Gunnel intervjuade forskare och skrev artiklarna i BTH:s forskningsmagasin under
vintern 2019/2020.
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
Stora Turismpriset firade 25-årsjubileum 2018 och Gunnel skrev jubileumsskriften.
Hon har läst in sig samt intervjuat styrelse, turismforskare och tidigare pristagare
(turismföretagare i hela landet) för att skriva manus och hålla i produktionen av
skriften. Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har sin hemvist på
Tillväxtverket. www.tillvaxtverket.se/kampanjer/stora-turismpriset/om-storaturismpriset.html
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Utbildningar
Högskoleutbildning, seminarier, kurser och workshops
Div. ledarskap, följeforskning, jämställdhet,
mångfald mm
Coachning
Redigera film på mobilen
Mångkulturell kommunikation
Copykurs, Populär Kommunikation
Litteraturvetenskap, Luleå tekniska universitet
enstaka kurser, totalt 20 p
Informationslinjen (kommunikationsvetenskap),
Högskolan i Sundsvall

Anställningar
Arbetsgivare
AB Konsultbuketten, delägare
Plan Sju kommunikation AB, delägare
Vidén Information AB, ägare,
ADCD Reklambyrå AB
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Luleå
Alkoholpolikliniken Luleå
Psykiatriska avdelningar i Göteborg och Örebro

1996-fortf
2019
2019
2018
2003
2002-2007
1987-1990

2018-fortf.
2003-2018
1994-fortf
1990-1994
1985-1987
1981-1985
1978-1981

Personligt
Gunnel är analytiskt och klarsynt, en klok rådgivare och en bra skribent som hittar
kärnan och kan förmedla även komplicerade sammanhang på ett relevant och
lättläst sätt. Hon är en inspirerande utbildare och projektledare med förmåga att
öppna människors inre förändringsdörr. Hon är snabb och noggrann och har lätt för
att förstå och fördjupa sig i de mest skiftande ämnesområden. Hon är rutinerad,
intresserad och bra på att samarbeta. Hon är självgående men också en lagspelare
som bidrar till kreativitet och entusiasm i arbetet. Hon har lätt för att sätta sig in i
stora, spretiga underlag och se strukturer och lösningar. En kund sa en gång: ”Hon
hör inte bara vad jag säger, hon förstår vad jag menar.”

GUNNEL E VIDÉN
gunnel.viden@konsultbuketten.se
070-529 22 77
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