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Född 1980

JOURNALISTISK ARBETSLIVSERFARENHET
Från augusti 2011
Eget företag/ Escritora texter
Frilansjournalist
 Jag driver numera egna firman Escritora texter. Du kan läsa mer om min
verksamhet på www.escritora.se

1 nov 08- aug 11
Tidningen Förskolan
Reporter
 Tidningen Förskolan kommer ut med tio nummer per år och har en upplaga på ca
65 000 ex. Jag var en av två reportrar på redaktionen och det lilla teamet kräver
att var och en tar ansvar för såväl stort som smått och ständigt är en del i
utvecklingen av det redaktionella arbetet.

9 jan 06 - 31 okt 08
SKTF Media AB (nuvarande Allt om jobbet Media AB)
Redaktör/reporter
 Bolaget producerar flera tidningar och tidskrifter. Jag jobbade framför allt som
reporter på SKTF-tidningen (nuvarande tidningen Vision), en nyhetstabloid som
kommer ut med 20 nr/år. Jag hade även redaktörsansvar för Ny Karriär, den del av
tidningen som vände sig till yngre läsare. Utöver detta hade jag redaktörskap för
ett antal engångsmagasin, däribland tidningen Allt om jobbet med tema rättvis
handel. I redaktörskapet ingår alltifrån att planera det journalistiska innehållet till
administrativt ansvar som exempelvis kontakt med frilansare, tryckeri och
annonsbolag. Utöver detta skrev jag även för bolagets andra tidskrifter: Social
Qrage och Chefen i fokus.
22 aug 05 – 7 jan 06 Studentliv
Reporter
 Studentliv bevakar universitets- och högskolefrågor samt arbetsmarknaden för
unga akademiker ur ett fackligt perspektiv. Jag var en av två på redaktionen,
vilket innebar mycket eget ansvar och stor kreativ förmåga.
7 juni – 14 aug 05
Skånska Dagbladet
Lokalredaktör
 Lokalredaktör på Skånska Dagbladets enmansredaktionen i Landskrona. Arbetet
innebar ett helhetsansvar för nyhetssidan från orten - alltifrån idékläckning till
fotografering och färdig sidlayout. Utöver detta ansvarar lokalredaktören för det
administrativa på redaktionen, som exempelvis posthantering och möten med
läsare. Därför var jag så väl reporter, fotograf, redigerare, administratör som min
egen arbetsledare.
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3 feb – 13 maj 05 Studentliv
Reporter
 För arbetsuppgifter, se ovan.
Hösten 2004

Jusektidningen

Journalistutbildningens slutpraktik
 Reporter (en av tre medarbetare) på Jusektidningens redaktion. Alltifrån
idékläckning till arbete med både längre reportage, temaartiklar och nyhetsartiklar
samt kortare notiser.
Juni-aug 2004
Tidningen Norra Skåne
Allmänreporter
 Journalist/allmänreporter på centralredaktionen i Hässleholm.
Juni-aug 2003
Östra Småland/Nyheterna
Lokalredaktör
 Ansvarig för enmansredaktionen i Färjestaden/Borgholm. För arbetsuppgifter, se
beskrivning under Skånska Dagbladet.
Juni-aug 2002
Östra Småland/Nyheterna
Allmänreporter
 Journalist/allmänreporter på centralredaktionen i Kalmar.
Feb-mars 2002 Östra Småland/Nyheterna
Praktik
 Praktik som journalist/allmänreporter på centralredaktionen i Kalmar.
1999Diverse frilansarbete
Frilansjournalist
 Min verksamhet som frilansjournalist startade på deltid redan år 1999. Parallellt
med utbildning och resor har jag frilansat som skrivande journalist för flera olika
tidningar/tidskrifter. Däribland Helsingborgs Dagblad (hade bland annat en
stående krönika var 14:e dag), tidningen Arbetaren, Agera (gavs ut av Amnesty),
Tidningen Mana, Fredsnytt. Jag har även haft skribentuppdrag för t ex Landsrådet
för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och Riksantikvarieämbetet.
ÖVRIG ARBETSLIVSERFARENHET:
2004-våren 2005 Röda Korsets Ungdomsförbund (ideellt arbete)
Tjejgruppsledare
 Ideellt arbete som ledare för tjejgrupper för 13-14 åringar. Tjejgruppens mål och
syfte är att stärka unga tjejers självförtroende samt starta debatt kring genusfrågor.
2000-2004
Teater Pero
Kassa-/biljettansvarig (extrajobb vid sidan av mina högskolestudier)
2001-2003
Södertörns Högskola
Studentambassadör
 Arbetat med att informera om högskole-/universitetsstudier på skolor, föreningar
osv. inom ett projekt som verkar för att motverka snedrekryteringen inom
högskolor/universitet.
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April-juni 2000 Ängsholmens kollo (KFUM-KFUK)
Kollomedarbetare
 Under våren år 2000 arbetade jag i köket på ön Ängsholmen i Stockholms
skärgård. På ön ordnas lägerskolor för skolklasser.
Juni-juli 2000
Fredsobservatör
 Fredsobservatör hos internflyktingar i byn X’oyep i Chiapas i södra Mexiko via
Fray Bartalomé de las Casas.
1996-2000
Amnesty, CIU
Informatör
 Ideellt arbete/avlönade uppdrag som informatör för Amnesty och Centrum för
Internationellt Ungdomsutbyte (CIU).
Juli-okt 1999
Volontärarbete på ett costaricanskt kaffekooperativ
 Under tre månader 1999 arbetade jag som volontär på ett kaffekooperativ i
Tiláran, Costa Rica. Arbetet var en del av det utbytesprogram jag då deltog i,
vilket även bl.a. innefattade att bo i en costaricansk värdfamilj i samma by.
1998-2000
Diverse grundskolor/fritids
Lärarvikarie/fritidsledare
 Jag har arbetat som lärarvikarie för
vikarierat/arbetat volontärt på fritidshem.

lågstadiet

samt

sommarjobbat/

UTBILDNING
EXAMINA/HUVUDSAKLIGA UTBILDNINGAR:
2001-2004
Södertörns Högskola
Programmet för journalistik och multimedia, 120 p (fil. kand. i journalistik)
 Utbildningen ger en kandidatexamen med journalistik som huvudämne.
Programmet varvar akademisk teori med träning i det praktiska hantverket.
Utbildningen innehåller kurser i alltifrån medievetenskap och mediekritik till
tidningsjournalistik, radio- och TV-produktion samt webbpublicering.
Uppsatsskrivande (se under rubrik ”Publikationer”), praktik och examensjobb
ingår också. För mer info se www.sh.se/jmm
2000.2001
Demokratiakademin/MR-fonden/ Teologiska Högskolan
Mänskliga rättigheter och Demokrati, 45 p
 Detta studieår innehåller flera akademiska delkurser med olika aspekter på
mänskliga rättigheter och demokrati. En avslutande uppsats genomförs också, i
mitt fall en kartläggning av svenska kommuners arbete med mänskliga rättigheter.
Uppsatsen användes av Justitiedepartementet, som en del i en utredning för att ta
fram en handlingsplan för arbete med mänskliga rättigheter i Sverige.
ÖVRIGA UTBILDNINGAR:
2011-2012 Skurups folkhögskola
Skrivarpedagoglinjen
Jag vidareutbildar mig för tillfället på en distanskurs till skrivarpedagog (läs mer på
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www.skurupsfolkhogskola.se). Det ger mycket input, även i den ständiga och
livslånga utvecklingen i den egna rollen som skribent.
2008 Fortbildningsinstitutet för journalister, Fojo
Skriva för livet
En tvåveckorskurs där yrkesverksamma journalister under proffsig ledning fick
experimentera och utveckla sitt skrivande.
2007 Digitalfotografen
Fotokurs för journalister
Under en heltidsvecka gick jag en fotokurs under ledning av en pressfotograf för att
utveckla mitt journalistiska fotograferande.
2004
Stockholms Universitet
Statsvetenskap, 5 p
 Kvällskurs innehållande momentet politisk teori
2003
Visingsö folkhögskola/Braheskolan i Brighton, England
Terminskurs i engelska
 Jag tog ett uppehåll från journaliststudierna i Sthlm under hösten -03, för att leva i
England en termin och gå en språkkurs. Förutom engelskundervisning ingår
kurser i brittisk samhällskunskap, brittisk kultur, drama, kreativt skrivande samt
ett större projektarbete.
2001
Södertörns Högskola
Kreativt skrivande, 10 p
 Kurs om text och skrivande. Olika genre tas upp, som till exempel drama, novell,
essä, reportage.
1999
Mitthögskolan
Tropiska naturtyper, 5 p
 En kurs om situationen och problemen med miljöförstöring och avverkning i bl.a.
regnskogen.
1994Amnesty, Röda korset, CIU, Ungdomsfonden/Forum Syd,
Fältbiologerna, Sensus mm
Diverse kurser i informationsarbete, rättvis handel mm
 Via mitt ideella engagemang i olika organisationer har jag genomgått ett flertal
kurser inom internationella frågor samt informations- och påverkansarbete.
1996-1999
Olympiaskolan, Helsingborg
Samhällsvetenskapliga programmet/humanistisk gren
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PUBLIKATIONER (FÖRUTOM JOURNALISTISKA ARTIKLAR)
Avväpna ordet - om nationell press skildring av fredsarbetet i konfliktens Colombia,
(fältstudie) C-uppsats i journalistik, Södertörns Högskola, (2004). Hittas på:
http://jmm.sh.se/student/projekt/cuppsats/v02/avvapna_ordet.pdf
Föredöme eller fördomsfullt- om könsroller i tidningen Journalisten, B-uppsats i
journalistik, Södertörns Högskola, (2003). Hittas på:
http://jmm.sh.se/student/projekt/buppsats/h01/foredomligt_eller_fordomsfullt.pdf
Redaktör tillsammans med Eduardo Villanueva-C för Internationalist- en antologi om
ungdomsutbyte, Sweden World Youth mellan Costa Rica och Sverige, CIU, Stockholm,
(2001)
Mänskliga rättigheter i Sveriges kommuner - en kartläggning, 10-poängsuppsats och
rapport till Teologiska Högskolan och Justitiedepartementet, (2001)
Novellen Den dolda rasismen publicerad i samlingsantologi utgiven av EU år 1997
SPRÅK
Svenska, modersmål
Engelska, flytande
Spanska, flytande
Franska, förstår och talar någorlunda
ÖVRIGT
B-körkort

REFERENSER/ARBETSPROVER
Återkommer jag gärna med vid förfrågan.
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