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Skriptus

Vad är Skriptus då?
Skriptus är ett litet företag som erbjuder

Jag har utbildning i form av universitetskurser i
journalistik, medie‐ och kommunikations‐
vetenskap och juridik, samt en fil kand‐examen
med inriktning på ekonomi och IT.

tjänster när det finns behov av skribent,

Vem kan man vända sig till

reporter, fotograf eller andra uppgifter inom

när:

media och kommunikation.

• personaltidningen
behöver ett reportage
• informationsmaterial
ska skrivas
• en featureartikel med
bildmaterial ska fram
• ett projekt behöver
en skribent för
dokumentations‐
arbete?

Skriptus.

Jaha – och hur litet är ”litet”?
Skriptus är bara en person:
Olle Hernegren, frilansjournalist.
Vid behov samarbetar jag med andra, till
exempel för översättning till andra språk.

Vad kan du då?
Jag har jobbat som frilansskribent sedan 2003,

Jag är medlem av Svenska Journalistförbundet
och jag har F‐skattsedel.

Och varför ska man anlita
Skriptus?
Jag skriver texter som flyter och är lättlästa. Jag
levererar överenskommet material på
överenskommen tid och missar inte deadline.
Dyker det upp svårigheter så kontaktar jag
uppdragsgivaren direkt.

Jag gör bland annat uppdrag för kund‐ och

Det låter det – finns det
referenser, tro?

personaltidningar, till exempel i form av

På min webbplats, skriptus.se, finns mina texter

arbetsplatsreportage. Jag skriver också om

och bilder, bland annat musiktexter, reportage

musik, vilket innebär recensioner, artiklar och

och personporträtt samt uppgifter om

intervjuer för dagspress och fackpress.

genomförda uppdrag.

Minsann. Något mer?

För personliga referenser eller diskussion om

först som en fritidssyssla, sedan 2006 på heltid.

Jag har mångsidiga intressen, och under min
utbildning och tidigare verksamhet har jag gjort
allmänreportage, rättegångsreferat och
personporträtt. Jag har också skrivit teknisk och
administrativ dokumentation och
affärsdokument, bland annat under mina år
inom Ericsson och i uppdrag på Pliktverket.

uppdrag, välkommen att ta kontakt med mig!
Kontaktuppgifter finns på baksidan av denna
broschyr.
Olle Hernegren
Skriptus

