
PROFIL
Jag är en energisk och kreativ själ och trygg i mig själv. Jag har lätt att snappa 
upp kärnan i varje uppdrag, och levererar till max, oavsett om det handlar om 
formgivning, en text eller ett strategiskt projekt. Glad, nyfiken och mycket omtyckt 
av andra. Flerfaldigt prisad men samtidigt prestigelös och ödmjuk. Och mycket 
konstintresserad.  

UTBILDNINGAR
2016 Batteri Kommunikation, Kreativ kommunikation, distanskurs 8 veckor
2014 IHM, Kommunikationsplanering
2011–2012 IHM, Strategic Brand Management, 20 veckor 
2007–2009 HDK, Göteborgs universitet, Masterexamen i design, 120 hp
2002–2003 Göteborgs universitet Konst- och bildvetenskap 30 hp
2000–2001 Forsberg skola, Grafisk design, kvällskurs 1 år 
1994–1999 Göteborgs universitet Lärarprogrammet 4-9 Bild och svenska, 300 hp

ARBETSLIVSERFARENHET
2010–Nutid Göteborgs universitet 
Tillsvidareanställning, heltid, på Göte borgs universitet, kommunikationsenheten, 
som grafisk formgivare. 
- Ansvarar över universitetets visuella identitet och grafiska profil. 
- Konceptframtagning och övergripande designutveckling.
- Produktion av trycksaker.
-  Rådgivande och kvalitetssäkrande funktion vid varumärkesfrågor och visuell 

identitet i alla kanaler.  
- Kurser och föreläsningar om visuell kommunikation för medarbetare. 

2000–2010 Heltid som egen företagare. Efter 2010 har jag haft företaget som 
bisyssla. Under dessa 18 år jobbade jag med många kunder som formgivare, 
illustratör, varumärkesstrateg, produktdesigner och skribent. Den listan är för lång 
för ett CV. Här redovisas några av de längre perioderna som grafisk formgivare.

2004–2006 Llndex AB 
- Design av förpackningar och annonsmaterial. 
-  Koncept och design av den grafiska inredningen till Lindex konceptbutik 

”Lindex Favourites”.
-  Designa komplexa informa tionskoncept allt ifrån interna kollektionstidningar 

till butiksmanualer. 

2002–2004 Clrcus Communlcation 
-  Formgivning och trycksaksproduktion som både AD och originalare – allt 

ifrån logotyper och kampanjer till manualer. 

2000–2006 Solberg 
-  Några månader varje år satt jag på Solberg som formgivare/originalare för  

årsredovisningar. 

1999–2000 Bollebygdskolan
Tillsvidareanställd, heltid, som bild- och svenskalärare åk 5–9.  

ETT AXPLOCK AV ÖVRIGA EGNA PROJEKT
Skrivit och gett ut en bok, utvecklat ett tre-dimensionellt tapetkoncept, blivit 
utställd på Designmuseum i Barcelona, jobbat med personliga varumärken, målat 
och haft många utställningar, sjungit i ett popband. 

Referenser på begäran.

WEBBSIDA MED PORTFOLIO: 
Kicki Edgrens portfolio

UTMÄRKELSER:
Publishingpriset, nominerad, 2018
Svenska Designpriset, nominerad, 
2015
Formex Formidable, nominerad, 2010 
Göteborgs konstförening, stipendie i 
samband med examen från HDK, 2009
Åhlens Design Award, vinnare 2008
Formica Impress Design Award, 2:a pris, 
2008
Rusta/Svensk form design award, 3:e 
pris, 2008
 

SPRÅK: 
Svenska och engelska

DATORPROGRAM: 
Indesign, Illustrator, Photshop, After 
Effects, Officeprogram

KUNSKAPER
Grafisk form  • • • • •
Text  • • •
Kommunikation • • • •
Varumärke  • • •

HOBBY: 
Bygga, måla, sjunga, skriva, resa och 
umgås. Men också vila framför en 
TV-serie iklädd fula mjukisbyxor.

ÖVRIGT I LIVET: 
47 år. Född och uppväxt i Trollhättan.
Bott i Göteborg sedan 1994. Två barn, 
12 och 14 år. 

KICKI EDGREN
TEL: 0705-21 64 49   
MAIL: KICKI@KREDEMA.SE   
ADRESS: NILSSONSBERG 24, 411 43 GÖTEBORGCV


