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2005 Grafisk formgivare; AD och projektledare i det egna 
företaget Press Art, Stockholm

2004-2005 Anställd som redigerare/formgivare/projektledare  
i företaget Ponocom Media AB, Stockholm

2000–2004 Grafisk formgivare/arbetsledare vid Publicisterna i 
Stockholm

1999–2000 Layoutare/redigerare på Svenska Dagbladet,  
Stockholm

1998–1999 Produktion och skapande av hjälpfiler till ett data-
program för PricewaterhouseCoopers, London

1997 Sammanställde tidningsmaterial och utskick vid 
Pressurklippsfirman Standard Press, London.

1990–1996 Layoutare/redigerare, reporter och arbetsledare 
för den grafiska avdelningen på tidningen Dagen, 
Stockholm

¨ Utbildning:
2007 Batteri kommunikation utbildning i InDesign

2006 Papyrus, Papperskvalitet och funktion

2001 Individuell ledarskapsutvecklingskurs

1996 Stockholms universitet 20 p Praktisk svenska

1995 Stockholms universitet 45 p Pedagogik

1989–1990 Kaggeholms Folkhögskola Mediestudier

1989 Examen Naturvetenskaplig linje, Skanstulls 
 gymnasium, Stockholm

:Teknisk kapacitet och kompetens

Adobe CC
Indesign        

Illustrator     

Photoshop    

Spark              

XD                   

Acrobat         

!Office paketet

Word    

Execll             

PowerPoint   

=Digitala plattformar

WordPress     

Instagram     

Faceboo k      

Rubrik

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation åt flera 
organisationer och myndigheter som återkommande uppdragsgi-
vare. Jag har sedan 2005 drivit egen byrå inom visuell kommunika-
tion. I min byrå har jag lite olika lådor av kunskap och tjänster. Det 
som jag brinner för är att varumärkesprofileringen ska vara tydlig. 
Där ingår logotyp, grafisk profil för intern och extern kommunika-
tion. Trycksaker är en annan låda där ingår allt från det viktiga visit-
kortet till broschyrer, tidningar och mässmaterial. Jag arbetar även 
med hemsidor främst i wordpress och hjälper till med innehåll och 
strategier för sociala medier. De tjänster jag kan erbjuda utifrån 
mina kunskaper och långa erfarenhet är AD, produktionsledare, 
grafisk formgivare, originalare, illustratör, bokredaktör och skribent. 
Referenser finns och lämnas på begäran.

Kunder och samarbetspartners
• Adeco Revisorer • Atle Investment Management • Black & Brown 
• Blue • Brisak • Fastighetsanställdas förbund • Frivilligorganisa-
tionernas insamlingsråd • Försäkringskassan • Jaja03 • Järfälla 
kommun • Kapitalinvest • Kristna Fredsrörelsen • Livsmedelsarbe-
tarförbundet • Mistra Eviem • MOSO • Nordreportern • Prevent  
• Rädda Barnen • Statens Historiska museer • Sigtuna kommun  
• Svenska Missionsrådet • TeaterAlliansen • Tilltro  • Tryckt val   
• Union to Union 

Se aktuell portfolio www.pressart.nu/portfolio

Språk

Svenska l l l l l
Modersmål – stor vana att i arbetet formulera mig i skrift. Fena 
på rubriksättning, textredigering av både artiklar och erfarenhet 
av att vara redaktör av böcker. Korrekturläsare i vissa projekt. 
Skriver 

Engelska, l l l l
Flytande i tal och skrift (Bosatt i London 1996 – 2000)

Franska, l l
Grundkunskaper. Beställer mat på restaurang och vet vad det är 
jag får in.

Kinesiska l
3 års studier på gymnasiet. Kan räkna till tio och säga vad jag 
heter.

Övriga talanger och utmärkelser
() Kan prata rövarspråket obehindrat.
# Målar akvarell 
&Mottog Fackförbumdspressens journalistpris för bästa presen-
tation (layout i LO-tidnngen).

" Arbetslivserfarenhet

» Ulrika är en klippa, i nöd och lust. Snabb, 
professionell och flexibel utan att någonsin 
ge avkall på ambitionen att skapa bästa möj-
liga resultat. Och med en särskild fingertopp-
skänsla för ’rätt’ form i rätt sammanhang. « 
Gunhild Arby
Saga Kultur- & Miljöreportage
070-548 52 14


