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Jag har en 4-årig typografutbildning till handsättare, vilket innebar lärlingsan-
ställning varvad med yrkesskola. Som handsättare arbetade jag på  Esselte, Stel-
lan Ståhls tryckeri, Björkmans Eftr (Kunglig Hovboktryckare!) och Stockholms-
tidningens tryckeri. Var med om omläggning till offset på Tryckeriaktiebolaget
Västermalm och arbetade med fotosättning och pappersmontering. .

Jag flyttade från Stockholm och fick under åren därefter en bred yrkeserfa-
renhet från diverse branscher, men behöll på hobbybasis kontakten med det
grafiska bland annat genom ett eget silkscreentryckeri.

Efter en tio års lång anställning vid ASEA-Atom, studerade jag i Uppsala och
tog en Fil.kand. med kombinationen Ekonomisk historia, Idé- och lärdoms-
historia och Statsvetenskap. Därefter startade jag ett eget företag med inrikt-
ning på kommunala utredningar och genomförde bl.a. en större utredning åt
Uppsala Kommun. Samtidigt arbetade jag alltmer som frilansskribent. 1990
vann jag första pris i Ordfront Magasins essätävling. Jag var medlem i Magasinets
redaktionskommitté fram till 1998. Jag har föreläst vid Fojo (Institutet för
fortbildning av journalister) bl a om resultaten av min utredning. 1994 fick jag
Västmanlands Läns Landstings kulturstipendium för ”att hon i sitt skrivande
demonstrerat vilja och förmåga att tänka kritiskt och självständigt…” Jag har
gått en skrivarkurs på Biskops-Arnö under sommaren 1989 och en kurs i dra-
matiskt skrivande vid Länsteatern i Uddevalla i samarbete med Dramatiska In-
stitutet vintern och våren 1997.

Under min tid som skribent har jag också vikarierat som lärare vid hög- och
mellanstadieskolor i Västerås.

För att kunna knyta ihop mina olika intressen startade jag företaget Svada1997.
Jag arbetar, förutom i Word, i Page Maker, Photoshop och Illustrator.
För webben väljer jag just nu mellan Dreamweaver och GoAlive. Jag envisas
med att arbeta i PC-miljö i vetskap om att branschen förr eller senare måste
anpassa sig för att klara av båda systemen.
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