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Mål Jag vill utveckla min skrivartalang och mina kommunikationskunskaper i en strategisk 
riktning, och få utlopp för både min kreativitet och mitt affärssinne på ett ställe där jag 
kan vara med och påverka och lära mig nya saker. 

Profil Strategisk kommunikation
Jag har ett passionerat intresse för att skapa varma, produktiva, hållbara relationer 
mellan företag och deras kunder med hjälp av genomtänkt varumärkes- och 
kommunikationsstrategi. Jag uttrycker mig klart och säkert i både tal och skrift, och jag 
har ett livslångt intresse för ord och språk. 

Lösningar
Som en sann lateral tänkare är jag lösningsfokuserad och gillar att använda min 
kreativitet för att tackla problem på olika nivåer, från form, uttryck och genomförande till 
strategi och analys. Jag är bra både på att se det stora perspektivet och på att ta hand om 
detaljerna.

Internationell erfarenhet och språkkunskap
Efter nästan 15 år utomlands talar och skriver jag engelska helt flytande, och går gärna 
utanför Sveriges gränser i jakten på inspiration och referenser.

Höjdpunkter 
hittills i min 

karriär

2011 – Digital copywriter, Monki 
Ansvarig för att skapa kreativa kampanjer över ett brett utbud av kanaler och media, 
speciellt digitala. Skriver texter för både webb och tryck, tex produkttexter, press 
releaser, sociala media-inlägg, informationstexter, utbildnings- och 
informationsmaterial, etc etc. Deltog i utvecklingen av varumärkestonalitet och sociala 
media-strategi. Researchade och tog fram relevant bakgrundsinfo och kundinsikter för 
nya marknader. 

2005 - 2011 – Egenföretagare 
Tillverkade och sålde smycken på nätet i parti och minut, bl.a. via Etsy. Skötte 
tillverkning, beställningar, fakturering, marknadsföring, bokföring, prissättning osv för 
företaget, som gick med vinst.

2009 - 2010  –  Praktikant, DDB Auckland
Skapade reklamidéer för kunder (bl.a. SKY TV, Pams, AIM Insurance, och Cadbury).

2007 - 2009  – Avdelningsadministratör, New Zealand Ministry of Justice
Ansvarig för intranet: utvecklade, redigerade och lade upp innehåll, bilder osv. Deltog i 
projektledarträning.

2005 - 2006  – Produktionsansvarig/Grafisk designer, The Bindery Ltd, Wellington
Digital trycksaksproduktion, bokbindning för hand och maskin, handtillverkning av 
pärmar o dyl, enklare grafisk design, förberedande filhantering, korrekturläsning, 
redigering

2001 - 2003  – Senior återvinningssamordnare, LEEP (Lothian and Edinburgh 
Environmental Partnership)
Planerade, genomförde och utvärderade insamling av återvinningsmaterial i Edinburgh, 
skapade informations- och PR-kampanjer, informationsmaterial, rapporter etc

2001 – Researcher, Church of Scotland
Genomförde forskning till stöd för en think-tank med uppdrag att skapa en strategi för att 
förbättra kyrkans varumärke och locka nya medlemmar.



Utbildning 2009 - Media Design School, Auckland: Diploma in Creative Advertising (Distinction)
o En intensivkurs (motsvarande två års utbildning) i copywriting och art direction för 

media inklusive tryck, utomhusreklam, radio och tv, och sociala medier. Även 
målgrupps- och kundnyttoanalys, kundinsikter etc.

o Årets Team
o Vann Young Guns Silver Bullet och ett pris från tidningarnas annonsbyrå I Nya Zeeland

1996 - 2000 - Edinburgh University: MA (Hons) Social Anthropology 
o Studerade genusteori, död och personskap, islam och arabvärlden, postkolonial 

problematik, materialism, konsumtion, ritual och religion 
o Magisteruppsatsen analyserade en grupp benediktinska munkar, deras roll i samhället 

och deras erfarenheter och strategier runt klostrets ekonomi, med hjälp av teorier om 
konsumtion, materialism och turism.

Andra färdigheter o Mac och Windows – MS Office, Adobe Indesign och Photoshop
o Brittiskt, nyazeeländskt och svenskt körkort
o Flytande engelska, grundläggande franska, italienska, indonesiska och en gnutta maori

  Intressen Jag läser mycket, både skönlitteratur, historia, och populärvetenskap, och spelar flera 
instrument ganska dåligt. Jag gillar att besöka udda platser, stora och små, jag kan inte leva 
utan pratradio och jag har ett fanatiskt intresse för historiska segelfartyg. För några år 
sedan deltog jag I National Novel Writing Month och det är något jag planerar att göra 
igen. Jag dansar hyfsad argentisk tango och jag har en liten hund som tar upp 
oproportionerligt mycket tid. 

Referenser Referenser ges mer än gärna vid intervjutillfälle.
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