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Geelmuyden Kiese startar valblogg 

Med tio månader kvar till valet, startar Geelmuyden Kiese en valblogg där 

byråns politiska experter kommenterar vad som händer i och kring valrörelsen. 

– Våra bloggare, Joakim Kellner och Erik Persson, har en gedigen bakgrund från båda sidor i 

svensk politik. Via bloggen kommer vi därför att kunna dela med oss av insikter och analyser 

som går på djupet, säger Janna Sundewall, vd för Geelmuyden Kiese i Sverige. 

De två bloggarna; Joakim Kellner (S) och Erik Persson (M) kommer att blogga ett par gånger 

i veckan. Bloggen kommer att finnas på Geelmuyden Kieses hemsida, men kommer att 

spridas även via Facebook och Twitter. Det första inlägget kan läsas här (länk).  

– Det ska bli otroligt roligt att blogga på det här sättet. Det faktum att jag och Erik både har 

olika ideologiska utgångspunkter och erfarenheter av det politiska livet i både regering och 

riksdag ger oss ju väldigt olika perspektiv på valrörelsen, säger Joakim Kellner, Public 

Affairschef på Geelmuyden Kiese. 

Bloggen kommer att drivas fram till dess att en ny regering är på plats efter riksdagsvalet 

2014. 

Fakta om bloggarna: 

Joakim Kellner har många års erfarenhet från politisk kommunikation och 

opinionsbildning. Joakim har tidigare bland annat varit strategisk rådgivare på 

fackförbundet Kommunal, PR- och Public Affairsansvarig på Skogsindustrierna och politiskt  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

sakkunnig på Finansdepartementet, Jordbruksdepartementet och Socialdepartementet. 

Joakim är utbildad jurist med en jur kand från Stockholms Universitet 

Erik Persson kommer närmast från Moderaternas riksdagskansli där han arbetade som 

civilpolitisk handläggare. Han har tidigare arbetat som politisk sekreterare för 

alliansgruppledaren i försvarsutskottet samt varit riksordförande för Moderata Studenter. 

Erik har en magisterexamen i affärsjuridik från Linköpings Universitet. 

För vidare information kontakta: 

Janna Sundewall, vd Geelmuyden Kiese Sverige 
Tel: 073-310 10 07 
E-post: janna.sundewall@gknordic.com 

Joakim Kellner, Public Affairschef  
Tel: 073-625 11 37 
E-post: joakim.kellner@gknordic.com 
 

Erik Persson  
Tel: 070-385 82 50 
E-post: erik.persson@gknordic.com 

 

 

 

 

 

  


