
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning 

Ett utvecklande och engagerande arbete mot bakgrund av mina erfarenheter av och mina färdigheter i att 

skriva lättläst, journalistik, samhällsanalys, historia, museiarbete, informationsproduktion, trycksakspro-

duktion, webbdesign och webbpublicering. Jag har testat på filmproduktion. 

 

Sammanfattning 

Universitetsutbildad journalist och fil. mag. i historia – stor vana vid att uttrycka mig i tal och skrift på 

svenska och engelska.  

   Nu är jag redaktör vid Göteborgs Naturhistoriska Museum. Där sköter jag om vår webbsajt i 

Episerver samt uppdaterar, gör content marketing för samt är med och sköter sociala media som Facebook 

och Instagram. Nyligen arbetade jag som arkivarie vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 
universitet. Dessförinnan var jag skribent för föreningen Positiva Pengar. Denna förening vill att 

samhället ska drivas av andra krafter än att enskilda skuldsätter sig mer och mer för varje år. Var 

informatör för Psykiatri Psykos och en tid hela vuxenpsykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 

(SU) mellan 2015 och 2020. Producerade, regisserade, klippte och skrev manus till infofilmer. 

  I mina anställningar och i hög grad när jag var informatör för Institutionen för globala studier 

har det bl.a. ingått att skriva annonstexter, informativa artiklar, pressreleaser, reportage och att 

göra kommunikationsplaner. Jag har även översätt stora mängder text mellan svenska och 

engelska och layoutat i InDesign och Photoshop. Jag har arbetat med olika 

webbpubliceringsverktyg som Wordpress, InfoGlue och Polopoly och i sociala medier. Jag har 

erfarenhet av PowerPoint.  Lätt för att komma med kreativa lösningar. Van vid att arbeta 

självständigt och i grupp, inhämta och sammanställa information, analysera och dra slutsatser.  

 

Arbetsprover  

Arbetsprover finns under fliken ”Publicerat” på http://www.oskarbrandt.com 

 

2020 gav jag ut en debattbok om orsakerna till samhällsproduktionens och livsvillkorens förändring 

främst i Sverige sedan 1970-talet. Läs mer på http://www.oskarbrandt.com/overlevnad   

 

Utbildning 

- Journalistik, 40 p, JMG, Göteborgs Universitet 2000–01  

- Fil. mag. i historia, 61–80 p, Göteborgs Universitet 2002 

- Fil. kand. i latin, historia, och franska, Göteborgs Universitet, 1994–1997  

- Juridik, 40 p, Göteborgs Universitet 1996, 1998  

- Sokrates-Erasmusstudent i historia, University of Wales, Lampeter 1998–1999  

- Humanistisk linje, Schillerska Gymnasiet, Göteborg, 1991–1994 

 

Kurser 

- Video- och bildredigeringskurs, Batteri kommunikation, 2017–2018 

- Skrivarkurs, ABF, 2008 

- Webb- och trycksaksproduktion, Contici, 2002 

- Skrivarkurs TBV 1996  
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- Franska, Institut de Touraine, 1993  

- Franska, Annecy, 1992  

 

Erfarenhetsbredd  

- Skrivit artiklar, en bok, annonstexter, pressreleaser, reportage, hemsidestexter och gjort 

intervjuer 

- Tagit stor del i produktionen av en projektansökan i form av en utredning  

- Sökmotoroptimerat hemsidor  

- Ställt samman och verkställt kommunikationsplaner  

- Varit ansvarig för sociala medier  

- Producerat eller skött webbsajter i html, Wordpress, Episerver, InfoGlue och Polopoly 

- Designat trycksaker med InDesign, Quark Xpress, och Photoshop  

- Översatt texter till och från engelska och svenska 

- Varit redaktör för två utställningskataloger 

- Under journalistiska uppdrag tagit foton som publicerats 

- Filmat, regisserat, klippt och publicerat filmer i Adobe Premiere Elements 

- Skrivit källkritiska C- och D-uppsatser i historia och latin  

- Studerat historia i Storbritannien i ett år tillsammans med studenter från hela världen 

- Erfarenhet av och förmåga att lära mig nya datorprogram  

- Undervisat i journalistik och handlett artikelproduktion för funktionsnedsatta 

- Självständigt skrivit analytiska och argumenterande essäer på svenska och engelska  

- Grundläggande kunskap om tolkningen av gällande lag  

- Körkort B 

 

Arbetslivserfarenhet 

-  Redaktör, Göteborgs Naturhistoriska Museum, 2021 

-  Arkivarie, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, 2021 

-  Skribent, Positiva Pengar, 2021 

-  Informatör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2015–2020 

-  Copywriter, tolv.nollnoll, 2015 

-  Informatör, Karriär-Kraft Film och Media, visstidsanställning, 2013–2014 

-  Journalist, DirektPress, behovsanställning, 2013–2014 

-  Informatör, Göteborgs universitet, 2012–2013 

-  Informatör, Green Cross, 2012 

-  Journalist, På Plats i Väster, visstidsanställningar, 2009–2011 

-  Timanställd journalist, 2002- 

-  Journalist, Alingsås Tidning, 2009 

-  Fast frilansskribent, Majornas stadsdelsförvaltning, 2008–2009 

-  Skribent, Xtrovert Media, praktik, 2007–2008 

-  Skribent, Mölndals Museum, visstidsanställning, 2004–2005 

-  Informatör, Sverige i Europa, projektanställning, 2003 

-  Webbinformatör, SOIC, projektanställning, 2002–2003 

-  Webbredaktör, praktik, gp.se 2001 

-  Journalist och reporter, praktik, Lysekilsposten 2001 

-  Gymnasielärare, latin, Ållebergsgymnasiet, Falköping 1999 - 2000 

-  Kassör och ekonomibiträde, feriearbete, olika arbetsgivare, 1991–2002 

 

Personligt 

Uppskattar tid för reflektion, men är även humoristisk. Jag läser många böcker, tidningar och tidskrifter. 

Promenerar och går regelbundet till gymmet för hälsans skull. Är särskilt intresserad av det som rör stilistik, 

historia, samhället, ekonomi, etik och ekonomi. Umgås mycket med mina vänner personligen eller via 

internet.  

 

Tjänstgöringsbetyg, intyg och referenser 

- Lämnas på begäran. 


