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Fredrik Welander 
fredrik.welander@kulturvetare.se 
070-2936151


Kulturvetare, idé- och affärsutvecklare, kommunikationsstrateg, samtalsledare/
moderator, utbildare, skribent, fotograf, formgivare. Projektledare och strateg. 
Fokuserar på lyssnande, möten, personlig kommunikation och relationer och hur 
detta utvecklar affärer, samhälle, organisationer och idéer i en hållbar riktning. 


Har också hetat Bronner.


Specialiserad på:


• Hållbar idé- och affärsutveckling

• Hållbart entreprenörskap och företagande

• Kulturellt entreprenörskap och företagande

• Samhällsnytta i entreprenörskap och företagande

• PR- och kommunikation

• Mötesproduktion, samtalsledning och moderering

• Relationsutveckling 

• Stads- och samhällsbyggnad 

• Text- och bildproduktion


Personligt: 
Född 1971, tysk mamma, svensk pappa, tre bröder.


Familj: 
Pappa till Hanna och Ella, födda 1996 och 2004. 


Bor i Örebro.


Språkförståelse förutom svenska: 
Engelska, mycket god

Tyska, mycket god




 

Utbildning: 

1987-1989  	 Grafisk utbildning  Virginska skolan, Örebro

1992-1995  	 Kulturvetarlinjen, 120p  Örebro universitet

1995  	 	 Videoredigering, 5p Örebro universitet

1995  	 	 U-landskunskap, 20p Örebro universitet

1996  	 	 Pedagogik, 20p Örebro universitet

1997  	 	 Textredigering  Ordfront Stockholm

1997  	 	 Projektstyrning  Örebro universitet

2006  	 	 Ledarkurs Svenska fotbollförbundet, Stockholm


Arbete: heltidsuppdrag 

1989-1992  	 Sedell Reklam, Örebro 	 	 Originalare, assistent

1995-1996  	 Örebro Studentkår 	 	 Vice ordförande, informationsansvarig

1997-1998  	 SFS, Stockholm 	 	 Informatör

1998-2000  	 Utvecklingsrådet Örebro län 	 Informatör, projektledare

2000  	 	 Filter kommunikation, Örebro  	 Delägare, projektledare

2000-2001  	 VIS-able, Örebro 	 	 Kontors-/konsultchef

2001  	 	 Worldport, Stockholm 	 	 Affärsutvecklare

2001  	 	 24HR Int, Stockholm 	 	 Produktionsledare, affärsutvecklare

2001-2006  	 Regeringskansliet, Stockholm 	 Informatör

2007-2008  	 Tullverket, Stockholm 	 	 Kommunikationsstrateg

2008-2011  	 Huddinge kommun 	 	 Näringslivsutvecklare

2011- 2013	 Egen företagare i enskild firma	 Entreprenör

2013-	 	 Welander Kultur & 	 	 VD, entreprenör 
	 	 Kommunikation AB 
2015-2016	 Miljöpartiet Örebro	 	 Politisk sekreterare

2017-2018	 Four PR 	 	 	 Senior PR-konsult

2019-	 	 Bronner & Bronner	 	 VD, delägare

2021-	 	 Kulturvetare Welander	 	 Egenföretagare


Arbete: övrigt 

1994-1995  	 Örebro Studentkår 	 	 Restaurangansvarig, styrelseledamot

1995-1997  	 Örebro universitet  	 	 Timanställd lärare 

1999-2010  	 Peter 2 Meter Media  	 	 Delägare

1999-2009  	 dagensskiva.com  	 	 Skribent

2003-2008  	 Grammisjuryn 	  	 	 Ledamot

2003-2007  	 Stuvsta IF  	 	 	 Fotbollsledare

2004-2006  	 Sveriges Nättidskrifter  		 Styrelseledamot

2006-  	 	 Egen företagare

2017	 	 Örebro kommun	 	 Ersättare i kulturnämnden för MP

2021-	 	 LärOlika	 	 	 Styrelseledamot




 

Exempel på genomförda uppdrag: 

• Stor vana vid planering och operativt genomförande av kommunikationsaktiviteter. 

• Har utbildat många universitetsstudenter och nyföretagare i entreprenörskap och  
affärsmodellering med hjälp av Business Model Canvas och andra verktyg. 

• Har skrivit och berett näringslivsprogram för tillväxtkommuner.


• Har lett, producerat och modererat många möten. Från nationella konferenser  
på regeringsnivå till mindre lokala möten.


• Har analyserat och målgruppsanpassat flera olika evenemang och platser i  
attraktionsmarknadsförande syfte. 

• Har varit rådgivare och mentor för många unga entreprenörer


Främsta egenskaper: 

God lyssnare och analytiker som snabbt förstår och kan sammanfatta komplexa verkligheter 
klart och tydligt. Inspirerande och empatisk rådgivare. Vid möten och evenemang får Fredrik  
talare och deltagare att känna sig lugna och förberedda. Genom väl formulerade frågeställningar 
gör Fredrik talare och experter tydligare.


Som talare och utbildare är Fredrik inspirerande och interagerande. Dialog mellan människor är 
själva utgångspunkten i det värdeskapande lärande Fredrik står för.


Med gedigen arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat sektor samt eget  
entreprenörskap är Fredrik en positiv kraft i projekt och processer där samhällsnytta  
och affärsnytta möts. Fredrik har stor kunskap och erfarenhet även från politiskt arbete  
och påverkan.


Fredrik är påläst och intresserad av svensk och internationell samhällsutveckling  
och är en god omvärldsbevakare.


Övrigt: 

Fredrik spelar flera instrument och gör musik som aldrig kommer att ges ut.  
Sedan några år tycker Fredrik om att springa långt och länge, lagom långsamt. Helst i bokskogar 
eller vid hav i Skåne, Danmark eller Tyskland.


