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Personuppgifter 

Namn: Jon Liinason
Personnummer: 19721120-5013

Kön: Man
Adress: Orustgatan 16

Postnummer: 41474
Ort: Göteborg

E-postadress: jon@liinasonform.se
Telefon: 0729-214299

Mobil: 0729-214299

 
Arbetslivserfarenhet 
Titel Tidsperiod Arbetsgivare Omfattning Sysselsättningsgrad

Projektledare LOOK
WHO´S TALKING

2014-01-01 - Pågår LOOK WHO´S TALKING Deltid 10,00 %

Arbetsuppgifter
Jag projektleder sedan 2014 satsningen LOOK WHO´S TALKING, vars syfte är att åskådliggöra och förändra fördelningen av samtalsutrymme
mellan män och kvinnor. Första steget i denna satsning manifesterades genom gratisappen TIME TO TALK, som automatiskt mäter andelen män
och kvinnor som tar plats i ett samtal.
 
www.lookwhostalking.strikingly.com

Strategisk kommunikatör 2017-10-20 - Pågår Göteborg International
Organ Academy

Deltid 100,00 %

Arbetsuppgifter
Göteborg International Organ Academys vision är att vidareutveckla Göteborg som internationell orgelstad med en festival på världsnivå, en helt
ny konserthusorgel och en världsunik orgelskulptur, Gothenburg Outdoor Organ, som alla ska kunna spela på.
 
Inför årets festival anlitades jag som strategisk kommunikatör för att ta fram en ny kommunikationsplan med syfte att bredda målgruppen från en
akademisk kontext till att innefatta alla Göteborgare, unga som gamla. Ett mycket spännande uppdrag.

Konstnär - Din Röst, Vision
Älvstaden

2016-07-01 - 2017-07-01 Fredrik Hagstedt
Medvetenhetsverkstad

Deltid 10,00 %

Arbetsuppgifter
Som en av fyra konstnärer deltog jag i dialogprojektet Din Röst under ledning av tonsättaren Fredrik Hagstedt. Projektet var en del av Vision
Älvstaden, som syftar till att ge verktyg åt ungdomar i Kulturskolan att lyfta röster kring Backaplans utveckling de kommande åren.
 
Jag genomförde tre workshops under hösten och träffade fantastiska undgomar som fick verktyg att skapa dialog med boende och besökande på
Backaplan.
 
https://dinrostblog.wordpress.com/abou

Processledare / Utredare 2016-10-01 - 2017-07-01 Kärraskolan, Göteborgs
Stad

Deltid 60,00 %
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Arbetsuppgifter
Under hösten 2016 och våren 2017 genomförde jag ett utredningsuppdrag för Kärraskolan, i form av en förstudie som föregår en längre
processdialog kring DEN ÖPPNA SKOLAN.
 
2018 är Kärraskolan Göteborgs största skola och en 1-16-skola, med barn från 1 år till 16 år.
 
Staden har satsat 250 miljoner i ombyggnation och nu föreligger ett behov att utreda på vilka sätt lokalsamhället kan få ta del av denna stora
satsning.
 
Den färdiga förstudien finns att läsa här:
 
http://www.denoppnaskolan.se

Strategisk Kommunikatör 2016-01-01 - 2016-07-31 Göteborgs Symfoniker Deltid 60,00 %

Arbetsuppgifter
Våren 2016 arbetade jag som strategisk kommunikatör för projektet Side by Side by El Sistema, för Göteborgs Symfoniker. Projektet involverar
ungdomar från hela världen och är ett integrationsprojekt som syftar att skapa synlighet åt Göteborgs 400-årsjubileeum och samtidigt verka som
gränsöverskridande ungdomsdrivet samhällsengagemang.
 
http://sidebysidegoteborg.strikingly.com/

Konstnär 2016-01-01 - 2016-06-15 Mölnlycke Kulturskola Deltid 20,00 %

Arbetsuppgifter
Våren 2016 drev jag som körledare på Ekdalaskolan i Mölnlycke konstprojektet Härryda Uppdykskör, som i juni 2016 framförde en klagovisa om
skenheligheten i flyktingfrågan, men fick bara glada miner och applåder till svar. Henric Andersson, som fått sina klagomål tonsatta med
trestämmig Bach, kände sig rörd och hedrad.
 
Läs mer:
http://www.harrydaposten.se/2016/06/framforde-klagomal-med-sang/

Processledare 2014-09-01 - 2016-01-01 Kultur & Fritid, Varbergs
kommun, VARBERG
CALLING for Peace, 2014-

Deltid 100,00 %

Arbetsuppgifter
Under 21månader var jag anställd som processledare vid Kultur & Fritid, Varbergs kommun, för att leda, koordinera, kontextualisera, begripliggöra
och levandegöra det lokala engagemanget för fred i satsningen VARBERG CALLING for Peace.
 
Varberg calling for Peace anses idag vara en betydande orsak till att Varberg 2016 utsågs till årets stadskärna.
 
http://www.varberg.se/download/18.328014c01573762acd1307c2/1474557744638/Piece_by_peace_160922.pdf

Adjunct Lecturer 2014-03-01 - 2015-02-01 HDK, Göteborgs
Universitet,
Masterprogrammet
Business & Design

Deltid 40,00 %

Arbetsuppgifter
Våren 2014 anställdes jag som Adjunct Lecturer vid det internationella masterprogrammet Business & Design vid HDK, Göteborgs Universitet, där
jag undervisade och handledde 1:a och 2:a-årselever i Artistic Interventions in Business & Design Contexts.
 
"Identity analysis, development of design and strategic resources, design for creative business and innovation development or design for range
development."
 
http://www.hdk.gu.se/sv/utbildningar/design/business-design-avancerad-niva

Projektledare TILLT 2006-11-01 - 2013-11-01 Skadebanan Vastra
Gotaland AB

Heltid 100,00 %
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Arbetsuppgifter
Under perioden 2006-2013 var jag anställd till 100% som projektledare på TILLT, som initierar och genomför konstnärliga interventioner och
samarbetsprojekt mellan konstnärer, näringsliv/arbetsliv och forskare.
 
Rollen som projektledare i detta sammanhang ställde höga krav på initiativförmåga, kreativitet, ansvarstagande, samarbetsförmåga, omdöme,
analysförmåga, människokännedom och förmåga att se och överblicka helheten.
 
http://www.tillt.se

Projektledare Städer Som
Sticker Ut

2009-08-01 - 2011-08-01 Skaraborgs
kommunalförbund

Heltid 100,00 %

Arbetsuppgifter
Skaraborgs Kommunalförbund beställde under 2009-2011 projektet STÄDER SOM STICKER UT i syfte att skapa en kreativ och hållbar
stadsutveckling i Skaraborg. Detta projektledde jag med stor glädje och passion, och det kom att bli tongivande för min framtida yrkesroll.
 
Se artikel i GP: http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/st%C3%A4der-som-sticker-ut-1.1003545
 
Jag processledde senare ett mycket spännande 24-timmars innovationslabb på INREDIA: https://www.youtube.com/watch?v=orv9Gj2O75Q

Samtalskoordinator 2003-01-01 - 2007-01-01 Cinnober Teater Deltid 25,00 %

Arbetsuppgifter
Min roll under åren med TEATERBAREN var att koordinera samtal, hitta rätt personer till panelen och styra upp samtalet efter pjäsernas tematik.
Det var ett roligt arbete och gav oss helt nya publikgrupper. Vi fyllde Atalante med människor som kanske aldrig annars hade närmat sig komplexa
samhällsfrågor. Vi skapade unika möten mellan publik, akademisk expertis, samhällsaktörer och kulturvetare.
 
http://www.scenarkivet.se/uppsattning/566/teaterbaren-pa-tjejers-villkor/

Marknadsförare 2005-01-01 - 2006-06-01 Pustervik, scen for svenska
och internationella gästspel

Deltid 100,00 %

Arbetsuppgifter
Som marknadsförare på Pustervik var en av mina specialområden att producera kringarrangemang i form av frukostsamtal, publiksamtal och
fördjupande lärarmaterial kring de produktioner Pustervik presenterade.
 
Här fick jag stor vana av att marknadsföra kultur och hitta nya målgrupper, med fokus på samarrangemang med större näringslivspartners.
 
goo.gl/V07Lhf

Journalist, fotograf,
redaktör, grafisk formgivare

1998-08-01 - 2005-01-01 Liinason Form, enskild firma Heltid 100,00 %

Arbetsuppgifter
Under åren 1998-2005 drev jag den enskilda firman Liinason Form, och startade reportagegrupperna Giraff Reportage och K12 Reportage, inom
vilka jag ägnade mig åt journalistik, reportage-foto, copy & grafisk formgivning.
 
Under dessa år grundades stora intresse för kommunikation och konsten att bygga broar mellan olika discipliner.
 
http://www.liinasonform.se

Marknadsförare, grafisk
formgivare

2001-01-01 - 2001-07-01 Goteborgs Stadsteater Heltid 100,00 %

Arbetsuppgifter
Mina arbetsuppgifter som grafisk formgivare bestod i att löpande producera grafiskt material åt Stadsteaterns föreställningar i form av affischer,
programblad och annonser. Jag tog också framett större jubileumsprogram inför nyinvigningen av Göteborgs Stadsteater, inför en omfattande
renovering i början av 2000-talet.
 
Jag tog även fram ett nytt grafiskt formspråk inför denna förändringsprocess.
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http://www.stadsteatern.goteborg.se/ 
Utbildningar   
Utbildning Nivå Tidsperiod Lärosäte Examen Leg.

Waldorfskola Gymnasieskola eller
motsvarande

1986-01-01 - 1990-06-
01

Rudolf Steinerskolan,
Göteborg

Ja Nej

Beskrivning:
Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som
möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.
 
Och så blev det verkligen för mig. Denna skola kom som en räddande ängel för mig, i en svår tid då jag bytte liv tillsammans med mina föräldrar
som bröt upp från ett politiskt engagemang för ett akademiskt sammanhang.
 
http://www.steinerskolan.se/

High School Gymnasieskola eller
motsvarande

1990-08-01 - 1991-06-
01

Robert E. Lee High
School, Staunton,
Virginia, U.S.A

Ja Nej

Beskrivning:
Efter första året på Rudolf Steinerskolans gymnasium, valde jag att flytta till U.S.A. och läsa på High School ett år. Jag läste in hela amerikanska
gymnasiet på ett år och fick Diploma som gav mig svensk allmän gymnasiebehörighet, och hoppade därmed över två års svenskt gymnasium. Jag
var en mycket brådmogen (läs lill-gammal) 17-årig idé- och Lärdomshistoriker när jag skrev in mig på Göteborgs Universitet efter hemkomst.
 
http://staunton.k12.va.us/lee

Franska Övriga eftergymnasiala
kurser

1992-08-01 - 1993-06-
01

UniversiteCatholique
de l'Ouest, Angers,
Frankrike

Ja Nej

Beskrivning:
Studier i franska och musikvetenskap på franska som gav mig ett passionerat intresse för språk. Jag lärde mig franska det första halvåret, mycket
tack vare intensiv svensk/fransk parallelläsning av Göran Tunströms "Juloratoriet". Jag satt med en svensk och en fransk förlaga och läste för en
svensk sida, sedan en fransk. Minns att jag var enormt förundrad över hur särdeles blommigt hans språk tedde sig i dess franska språkdräkt.
 
https://goo.gl/1yzf4b

Filosofie Kandidat Kandidatexamen 1991-08-01 - 1995-12-
31

Göteborgs Universitet,
Uppsala Universitet,
Lunds Universitet

Nej Ja

Beskrivning:
LUNDS UNIVERSITET
Kulturvetenskap: Forlags- och bokmarknadskunskap, 1995, 30 Hp
Praktisk filosofi: Allman kurs, 1995, 30 Hp
Litteraturvetenskap: Drama-teater-film, 1995, 10 Hp
 
UPPSALA UNIVERSITET
Historia, 1993 — 1994, 50 Hp
 
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ide och lardomshistoria, 1991 — 1992, 80 Hp
Introduktionskurs till vetenskapsstudier, 1992, 7.5 Hp
Miljovetenskap, 1992, 15 Hp
Juridisk oversiktskurs, 1991, 15 Hp

Journalistlinjen Yrkeslicens 1997-08-01 - 1998-06-
01

Nordiska
Folkhögskolan

Ja Ja
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Beskrivning:
Här lärde jag mig att tänka och arbeta journalistiskt, för både tidning, radio och webb. Reporterrollen var i fokus och det litterära reportaget stod i
centrum. Jag coachades till att utveckla mitt berättande och fick redskap att kritiskt granska samhället, och medierna. En längre praktik på
Sveriges Radio / UR ingick.
 
Jag uppskattade särskilt det fokus som lades på litterära reportage och ingående textkritik, med samhällsanalys.
 
http://www.nordiska.fhsk.se/-journalistlinjen.aspx

Förhandlingsteknik Certifierad 2009-09-02 - 2009-09-
04

Framfot
Foretagsutbildningar

Ja Nej

Beskrivning:
Utbildningen stärkte mig i att bli en framgångsrik förhandlare genom övning och självinsikt. Övning för att träna upp framgångsrika strategier.
Självinsikt för att veta vad jag skulle lägga fokus på att förbättra. Efter avslutad utbildning kände jag till hur jag förbereder och lägger upp olika
strategier för en lyckad förhandling.
 
http://www.framfot.se/utbildning/kursen-forhandlingsteknik/

UGL – Utveckling av
Grupp och Ledare

Certifierad 2011-09-05 - 2011-09-
09

Rino Senses Ja Nej

Beskrivning:
Utbildningen hjälpte mig att utveckla:
 
- Effektivare konflikthantering
- Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
- Min effektivitet som ledare på sammanträden och möten
- Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
- Effektivare hantering av stress
- Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
- Förmågan att kommunicera effektivare
- Min erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder
 
https://www.linkedin.com/in/rino-wennerholm-29b6324

Medveten facilitering –
Effektiva moten och
workshops

Certifierad 2014-09-01 - 2014-09-
04

Move Management Ja Nej

Beskrivning:
Kursen gav mig praktiska färdigheter och teoretisk kunskap i att leda möten och workshops – allt från mitt eget förhållningssätt som facilitator till
konkreta metoder för olika situationer.
 
Frågor som behandlades var:
Hur leder jag ett effektivt möte? Hur designar jag en workshop där alla deltagare är engagerade och delaktiga? Hur skapar jag ett kreativt och
lärande klimat där deltagarna tar ansvar för resultatet?
 
goo.gl/QH25Ox
 
Referenser 
Namn: Titel Telefon: E-postadress: Arbetsgivare Kommentar
Christina Josefsson Chef Kultur- och

fritidsförvaltningen
0340-882 53 christina.josefsson@va

rberg.se
Varbergs kommun Min chef under

Varberg Calling for
Peace

Lars Lindström VD Paroc Scandinavia 0500 - 46 90 00 lars.lindstrom@paroc.c
om

PAROC En av mina större
kunder, och
spännande
samverkanspart. Vi


