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MÅL
Att jobba journalistiskt i en miljö som utmanar min kreativitet och  
mitt intellekt, och som ger mig möjlighet att utvecklas i min yrkesroll. 

ERFARENHET OCH MERITER

UTBILDNING OCH EXAMINA

Samordnare och redigerare på Nöjesbladet. Ansvar för 
tidningssidornas utseende och innehåll innan tryck. Arbets-
ledning av redigerare och reportrar. Nyhetsvärdering och 
textredigering. Maj 2006 – nu.

Journalistutbildningen. Magisteruppsats med titeln “När ar-
gumenten tryter. En retorisk argumentationsanalys av ledar-
sidorna i Expressen och Dagens Nyheter med fokus på EU”. 
Augusti 2003 – juni 2005.

Kulturvetarlinjen. Kandidatuppsats med titeln ”Moralisk vam-
pyrism. En studie av de manliga karaktärerna i Bram Stokers 
Dracula”. Huvudämne: litteraturvetenskap. Sidoämnen: praktisk 
och teoretisk filiosofi. Augusti 1997 – juni 2001.

Allmänreporter på redaktionen i Karlskrona. Arbetsrutinerna 
inkluderade bevakning av rättsfall, offentliga handlingar och 
diarier samt polisens verksamhet. Även nyhetsredigering. 
Januari 2005 – maj 2006.

Pr- och biblioteksassistent på Järfälla Folkbibliotek. Webb-
redaktör och systemadministratör med publicerings- och 
tekniskt ansvar för hemsidan. Formgivning och produktion av 
pr-material för webb och tryck. Arbete i lånedisken med krav 
på hög social flexibilitet. Augusti 2001 – maj 2005.

Recensent och nyhetsskribent för tv-spelssajten loading.nu/
zlot.com. November 1999 – januari 2001.

Webbredaktör. Drivande i lanseringen av den datorspels- 
inriktade webbplatsen pcspel.nu. Etablering av ett kontakt-
nätverk med distributörer och frilansande skribenter. Bild- 
och textredigering. Januari – maj 2001.

Chefredaktör och skribent för studenttidningen Calmare 
Nyckel i Lund. Drivande i lanseringen av tidningens nätuppla-
ga. Samordning av skribenter, korrekurläsning och ansvar för 
den slutgiltiga produkten. Januari 2004 – januari 2005.

Praktik som allmänreporter på lokalredaktionen i Bjuv.  
Intervjuer och nyhetsrapportering.  Maj 2004. 

VERKTYG
Photoshop
Illustrator
InDesign
EpiServer
WordPress
HTML
QuarkXpress

EXPERTIS
Tidningsredigering
Visuell design
Arbetsledning
Textredigering
Datorer & it

FÄRDIGHETER
Snabbskrivning
Bildbehandling
Research
Stresstålighet
Nätverkande
Arbetsledning

SPRÅK
Svenska
Engelska

BONUS
B-körkort
www.piruett.se

HOBBYER
Science fiction
Träning/motion
Tv-spel
Matlagning
Rollspel


