
 

   

  

Pressmeddelande fredag den 22 januari 2021  
 

Förändringar i AcadeMedias koncernledning 
 

Paula Hammerskog har utsetts till ny kommunikationsdirektör för AcadeMedia. 
Nuvarande kommunikationsdirektör Annette Lilliestierna har bestämt sig för att 
lämna bolaget. Ändringen gäller från och med den första februari 2021.  

Paula Hammerskog, för närvarande trygghetsdirektör på AcadeMedia, har lång 
erfarenhet av olika uppdrag inom bolaget och ingår sedan 2012 i AcadeMedias 
koncernledning. Mellan 2012 och 2018 var Paula Hammerskog 
kommunikationsdirektör. Paula Hammerskog tillträder den 1 februari 2021 och 
behåller tillsvidare ansvaret för trygghets- och säkerhetsarbetet.  
 
Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör sedan 2018 och tidigare utbildningschef 
på AcadeMedia Academy, har beslutat sig för att lämna bolaget. Hon slutar sin tjänst 
som kommunikationsdirektör den första februari och lämnar då även AcadeMedias 
koncernledning. Annette Lilliestierna kommer att fortsätta vara aktiv inom bolaget 
fram till sommaren, och arbeta med olika uppdrag för VD Marcus Strömberg. 
  

- Annette Lilliestierna har gjort gedigna insatser och utvecklat AcadeMedias 
strategiska kommunikation under sina tre år. Vi vill tacka Annette Lilliestierna för 
detta arbete och vi önskar henne all lycka till i det hon tar sig för härnäst,  säger 
Marcus Strömberg vd för AcadeMedia.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Hanna Clausén, IR-ansvarig 

Telefon: +46 8 794 42 62 
E-post: hanna.clausen@academedia.se  
 
 
Om AcadeMedia  
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 
medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 
vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 
barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en 
utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de 
förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största 
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek 
skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil 
utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information 
om AcadeMedia finns på www.academedia.se 
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