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Kompetensprofil 
Jag är en driftig och kunskapstörstande person med stort intresse för all juridik som kräver ett 
analytiskt förhållningssätt. Mina främsta inriktningar är skadeståndsrätt, europarätt, straffrätt och 
praktisk processföring. Min språkliga fallenhet är mycket stor efter ca sex år som journalist. Under 
några år arbetade jag också som manager inom turistnäringen, vilket krävde gott entreprenörskap 
vid arbetet med företagets affärsutveckling. Jag har tillika erfarenhet av utlandsarbete från fem olika 
länder, vilket inte bara renderat värdefulla lärdomar utan också gett mig kunskaper i språk och andra 
länders kultur. Därutöver har jag en bred allmänbildning. 

Akademisk utbildning 
ht 2012–ht 2016 Juristutbildningen, 270 hp 

Stockholms universitet 
 
ht 2005–ht 2007 Journalistutbildningen, 150 hp 

Göteborgs universitet 
 
ht 2004–vt 2005 Österopastudier, 60 hp 

Uppsala universitet 
 
ht 2001  Idé- och lärdomshistoria, 30 hp 

Uppsala universitet 

Arbeten 
2014–  Journalist 
  Kvällstidningen Expressen, Stockholm 
  Arbete på deltid (Expressen+DN ca 40 procent) 
 
2013–  Journalist 

Dagens Nyheter (DN), Stockholm 
Arbete på deltid (DN+Expressen ca 40 procent). 

 
2011–2012  Manager 

Kuoni Nordic AB (Apollo) 
Utlandsstationerad i Grekland och Spanien. 
Fullständigt och övergripande ansvar för budget, personal, drift och affärsutveckling 
vid företagets resmål. 

 
2010–2011  Operation supervisor 

Kuoni Nordic AB (Apollo) 
Utlandsstationerad i Spanien och Bulgarien. 
Ansvarig för personalplanering och den dagliga driften vid företagets resmål. 

 
2009  Tour coordinator 

Kuoni Nordic AB (Apollo) 
Utlandsstationerad i Grekland och Egypten. 
Ansvar för bl.a. kundnöjdhet, servicemål etc. 
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2007–2009  Journalist 
Upsala Nya Tidning (UNT), Uppsala. 
 

2007  Journalist 
Tidskriften Journalisten, Stockholm.  

 
2003–2004  Sales reservation agent 

Starwood hotels and resorts (Sheraton), Cork, Irland. 
Call center-arbete för en internationell hotellmarknad. 

 
2002–2003  Brevbärare 

Posten AB, Uppsala. 

Förtroendeuppdrag 
2006–2008  Ledamot av Haga studentkårs fullmäktige, Göteborg. 

Arbete med studentfackliga frågor samt idépolitik och studiemiljö.  
 
2006–2007 Ledamot av styrelsen för utseende av familjen Hjörnes gästprofessur 

i journalistik vid Göteborgs universitet, Göteborg. 
  
2006–2007 Ordförande för utbildningsrådet för journalistutbildningen, Göteborgs 

universitet, Göteborg. 
 Arbete med studentfackliga frågor visavi institutionen och fakulteten. 

 
1998–1999  Ledamot av skolrådet, Katedralskolan, Uppsala. 
  Rektors samrådsorgan med student- och personalrepresentanter. 
 
1998–2001  Suppleant i elevrådet, Katedralskolan, Uppsala. 
 
1999–2001  Sekreterare i styrelsen för ideella föreningen Ärentuna scoutkår.  

Övrig utbildning, kurser, kompetenstävlingar m.m.  
2016  Nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter 
  Tredje plats i nordisk processtävling i Helsingfors. 
 
2011  Spanska, 6 månader 

Kvällskurs i spanska på engelska i Spanien. 
 
2010  Situationsanpassat ledarskap (SBL), 3 veckor 
 
2009  Serviceutbildning, 3 veckor 

Språk 
• Svenska (modersmål) – synnerligen god 

språkkänsla i såväl tal som skrift.  
• Engelska (flytande) – mycket god förståelse; 

kan obehindrat uttrycka mig i tal och skrift. 

• Franska (nybörjare) – viss förmåga att 
förstå skrift och tal. 

• Spanska (nybörjare) – viss förmåga att 
förstå skrift och tal.

IT-kunskaper 
Avancerad nivå. Urval av mjukvara jag behärskar: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, 
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, SPSS (statistik), Avid (videoredigering) och Soundproof (ljudredigering). 

Referenser, intyg, betyg m.m. 
Lämnas på begäran. 


