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Pressmeddelande
Ulf Lindberg ny senior advisor på Diplomat
Diplomat Communications rekryterar Ulf Lindberg som ny seniorrådgivare inom
Public Affairs. Ulf Lindberg är en av Sveriges främsta opinionsbildare, inte minst i
näringspolitiska frågor, och blir en viktig del av byråns påverkansarbete.
Ulf Lindberg kommer närmast från tjänsten som näringspolitisk chef i bransch- och
arbetsgivarorganisationen Almega, där han sedan år 2001 byggt upp den opinionsbildande
verksamheten och synliggjort tjänstesektorns betydelse för samhällsutvecklingen. Han är
ekonom i grunden, och har bland annat tidigare arbetat för SAF och Svenskt Näringsliv.
Ulf Lindberg har lång och bred erfarenhet av att arbeta med näringslivsfrågor som arbetsmarknad
och kompetensförsörjning, högre utbildning, valfrihet, upphandling och innovation. Under tiden på
Almega lanserade och genomförde han flera reformförslag, där en av de mest uppmärksammade
framgångarna var skapandet och utvecklingen av skattereduktionsmodellerna för RUT i Sverige;
ett arbete som han 2006 fick utmärkelsen Årets lobbyist för.
-

Vi är väldigt glada att stärka Diplomats nätverk av seniora rådgivare med en så framstående
lobbyist som Ulf Lindberg. Han är en av Sveriges vassaste opinionsbildare, och hans långa
erfarenhet och gedigna kontaktnät kommer att bli mycket användbara för våra kunder,
säger Sonja Rasin, VD på Diplomat Communications.

-

Diplomat är en byrå med stark kompetens och spännande kunder. Jag har sett hur
erbjudandet har utvecklats med tiden, inte minst genom integrationen av det digitala
perspektivet – något som är helt nödvändigt för framgång även inom PA-området.
Jag ser fram emot att få bidra med min erfarenhet, säger Ulf Lindberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Sonja Rasin, VD Diplomat Communications AB
Telefon +46 70 892 66 16
Email: sonja.rasin@diplomatcom.com

Diplomat Communications grundades 2003 och är en av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare.
Byrån arbetar med strategisk rådgivning och operativa insatser inom Corporate Communications, Public Affairs och
finansiell kommunikation. YouMe Agency, en varumärkesbyrå som verkar i gränslandet reklam och PR, grundades 2010.
repeat.studio, en byrå som arbetar med digital transformation, grundades 2016, och 2017 grundades contentbyrån Tale.
De fyra byråerna utgör gemensamt Diplomatgruppen.
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