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Brilliant Future AB (publ): Stärker ledningsgruppen med 
produktchef och försäljningschef inom publika sektorn 

Brilliant Future är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och 
medarbetarundersökningar. Företagets vision är att hjälpa organisationer världen 
över att frigöra potentialen i människor. Nu tar de nästa steg i sin resa och stärker 
företagets ledningsgrupp med Sofie Johansson, produktchef, och Helena Frennmark, 
försäljningschef inom publika sektorn.   

Sofie Johansson tillsätts som produktchef för Brilliant Futures helhetserbjudande. Sofie 

har mångårig erfarenhet från olika roller på Brilliant, främst med fokus på affärsutveckling 

inom medarbetarupplevelse, men även som analyschef. Sofie har tidigare även 

erfarenhet av att arbeta med kundupplevelse, framför allt från flera år på Telia.  

”Brilliant Future ligger mig varmt om hjärtat med dess härliga människor, fina kultur och 

spännande erbjudande. Jag ser mycket fram mot att ytterligare kunna hjälpa våra kunder 

att se samband mellan medarbetar- och kundupplevelse och att kunna stötta i deras 

utvecklingsarbete. Det är inspirerande att arbeta med produkter som så tydligt utvecklar 

både individer, organisationer och samhället”, säger Sofie Johansson. 

Helena Frennmark tillsätts som försäljningschef, publika sektorn. Helena har arbetat på 

Brilliant i flera år och har haft roller inom främst kundupplevelsen. Hon har från grunden 

byggt upp Brilliants affärsområde mot publika sektorn som idag är marknadsledande på 

kundupplevelseerbjudandet. Vidare har Helena arbetat fram Brilliants partnersamarbete med 

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) som genom en ny nationell servicemätning 

ytterligare har förstärkt bolagets position på den publika sektorn.  

 

”Att varje dag få bidra till mer engagemang både hos medarbetare och kunder är något som 

jag verkligen brinner för, och att dessutom få göra det tillsammans med kollegor på Brilliant 

Future är fantastiskt. Jag ser fram emot att genom våra produkter fortsätta att bidra till 

samhället både utifrån en bättre medborgarupplevelse och mer engagerade medarbetare 

inom det offentliga Sverige”, säger Helena Frennmark.  

Jag är mycket glad över att Sofie och Helena har accepterat sina nya roller, vilket 

möjliggör ett ökat fokus på att utveckla vårt helhetserbjudande, stärka vårt 

försäljningsfokus och fortsatta position inom publika sektorn. De har båda en djup 

kunskap om bolaget och vårt erbjudande och kommer bidra i arbetet med att realisera 

den affärsplan som ligger till grund för vår fortsatta utveckling, säger Ulrika Jonsson, vd 

för Brilliant Future.  

Sofie och Helena tillträder sina roller den 1 januari 2023.  

För ytterligare information kontakta:  
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future 
ulrika.jonsson@brilliantfuture.se / +46 (0) 73 – 408 27 05 

mailto:ulrika.jonsson@brilliantfuture.se


   

Vid intresse av intervju, kontakta:  
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future  
alexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70 - 771 51 65  

Rådgivare  
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, 
www.mangold.se  

Om Brilliant Future 
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och 
medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med 
agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper 
organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se  


