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  ErfarEnhEt
 
maj 2006– aftonbladet
  redigerare

Som redigerare på aftonbladet kändismagasin Klick ansvarar jag 
för att layout, bilder, texter och rubriker är tilltalande, spännande 
och lockar till läsning. Vid inhopp som redaktör tillkommer ett 
övergripande publicistiskt, etiskt och resultatmässigt ansvar för hela 
produkten.  Jag har även arbetat som samordnare på nöjesbladet och 
nyhetsredaktionen, med ansvar för tidningssidornas utseende och 
innehåll innan tryck, samt arbetsledning av redigerare och reportrar.

juli 2013– aftonbladet Söndag
  Krönikör
  regelbunden krönikör i aftonbladets söndagsmagasin.

feb 2012– aftonbladet Kultur
  Skribent

Återkommande skribent och recensent på aftonbladets kultursidor. 
Specialområden inkluderar teknik, sociala medier och populärkultur. 

jun 2005– Blekinge läns tidning 
maj 2006 reporter

rollen som allmänreporter på lokalredaktionen i Karlskrona innefattade 
bland annat att bevaka lokalpolitik, brottslighet och invigningar av nya 
bankomater.

sep 2001– Järfälla folkbibliotek
aug 2003 Pr-assistent

Jag arbetade som webbredaktör för Järfälla folkbiblioteks webbplats, 
med ansvar för innehåll, utseende och teknik. Utöver webb ingick grafisk 
design av foldrar, affischer och skyltar i arbetsuppgifterna. Jobbet 
innebar även arbete som assistent på biblioteket i Jakobsberg, med nära 
brukarkontakter och höga krav på konfliktlösning och social förmåga.

jan 2001– Pcspel.nu
jun 2001  redaktör

Inför lanseringen av spelsajten Pcspel.nu byggde jag upp ett nätverk av 
frilansande skribenter och recensenter, knöt kontakter med producenter 
och förlag inom braschen, samt producerade redaktionellt material.

sep 2000– Svenska PlayStation-Magasinet
dec 2000 Översättare

Översättare (engelska till svenska) av material till Svenska PlayStation-
Magasinet.

aug 1999– Loading.nu/Zlot.com
jun 2000  recensent

recenserade tv-spel samt skrev nyhetsartiklar och reportage.

  UtBILdnIng

2003–  Journalistprogrammet
2005  filosofie magister
  Lunds universitet

Chefredaktör för Kalmar nations nationstidning Calmare Nyckel.

1997–  Kulturvetarlinjen
2001  filosofie kandidat
  Stockholms universitet
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  ProJEKt

mar 2013– faQ-podden 
  Podcast 

grundare och medverkande i den populärkulturella podcasten  
faQ-podden, som kommer ut en gång i veckan.

jan 2007– Piruett.se
  Blogg
  Personlig blogg med inriktning på litteratur, spel och nördkultur.
  

  PrograMKUnSKaPEr

  adobe Illustrator  grundläggande   
  adobe Indesign  mycket goda
  adobe Photoshop mycket goda
  newsPilot  mycket goda
  Microsoft office  mycket goda
  

  SPrÅKKUnSKaPEr

  Engelska  flytande i tal och skrift

  rEfErEnSEr
  Lämnas på begäran.
  
  


