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ARBETSLIVSERFARENHET_________________________________________________________________ 

2010 – pågående Frilansverksamhet, Malmö 

Jag skriver om allt från inredning och relationer till rena samhällsreportage. 

Bland mina kunder finns magasin, dagstidningar, kundtidningar och 

företag. Jag har haft en stående sida i magasinet Älskade hem, där jag 

titulerades vintagevetare och där jag även hoppat in som redaktör vid 

behov. Jag har varit med vid uppstarten av Minibladet, en nyhetstidning för 

barn och är i dag en del av redaktionen. Utöver mitt skrivande 

sökordsoptimerar jag texter för webben samt håller föredrag i journalistiskt 

skrivande. 

2010 – 2011 Hem & Hyra, Helsingborg, reporter 

Som vikarierande reporter bevakade jag hyresmarknaden i norra Skåne 

samt skrev personporträtt. Jag bevakade även hyresnämnden och 

publicerade regelbundet webbnyheter. 

2007 – 2009 Helsingborgs Dagblad, Landskrona, reporter 

Landskrona är en liten stad med högt nyhetstempo. Under min tid som 

lokalreporter på Landskrona Posten bevakade jag allt från bankrån till 

kaninhoppning. Jag skrev nyhetsartiklar, reportage, krönikor och 

sammanfattande notiser.   

2006 – 2007 Blekinge Läns Tidning, Sölvesborg, reporter 

Jag jobbade en sommar i Sölvesborg och fortsatte sedan att jobba extra på 

redaktionen under min studietid. Redaktionen bestod av mig och ytterligare 

en journalist vilket innebar att jag ofta var både kriminalreporter och 

fotograf. Arbetstempot var högt och nyhetsvärdering en del av vardagen. 

UTBILDNING ____________________________________________________________________________ 

2005 – 2007 Magisterutbildning i journalistik, Lunds Universitet 

Utbildningen var inriktad mot nyhetsjournalistik. 
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2001 – 2004 

2004 

2005 

2004 

Statsvetenskap, Lunds Universitet 

Jag har läst statsvetenskap i tre terminer. Mina studier är inriktade mot 

politisk kommunikation. 

Ekonomi, Lunds Universitet 

Grunderna i nationalekomomi samt ekonomisk historia.

Journalistiskt skrivande, Folkuniversitetet 

Vi gick igenom de journalistiska grunderna.

Fotokurs, Medborgarskolan 

Under kursen utvecklades mitt fotograferande. Jag var även med och  

startade en studiecirkel med fri tillgång till mörkerrum. 

SPRÅKKUNSKAPER_______________________________________________________________________ 

Svenska – modersmål 

Engelska – flytande 

Franska – grunderna 

Spanska – grunderna 

DATAKUNSKAPER________________________________________________________________________ 

Officepaketet, Indesign, Photoshop, Wordpress, Google Analytics, Google AdWords  

REFERENSER___________________________________________________________________________ 

Lämnas vid förfrågan 
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