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Det här är jag, Ellie. 
Här är några sidor som ska väcka ditt intresse och få dig att vilja träffa 
mig personligen. En sammanfattning av min karriär, en analys  
av min personlighet och en sammanställning av mina kompetenser.  
En snabb översikt av mitt liv och lite skryt om händelser och projekt 
som jag är extra stolt över. 

Men jag är ju så mycket mer än bara det här. Jag är exempelvis en 
person som gillar att skratta – eller snarare fnittra, jag har många  
små egenheter och även några brister. Min magkänsla är det som styr 
mig i det mesta, jag har aldrig svar på tal utan måste alltid tänka efter 
innan jag har något vettigt att komma med. Jag är dålig på att komma 
ihåg namn och har alltid kaos på mitt skrivbord. Och det är ju inte så 
bra. Men självinsikten om mina brister innebär å andra sidan att jag är 
ödmjuk, opretantiös och har gott om självdistans. Och jag strävar efter 
att ständigt utvecklas.  

Egentligen är jag nog närmast som ett kontrollerat yrväder – med ett 
norrländskt lugn. 

När du hör av dig kan vi ses, jag kan visa upp mina jobb och du får lära 
känna mig lite bättre. Sedan kan vi prata om framtiden. 
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Som formgivare arbetar jag främst med print av olika  
slag men också en del med webbdesign och film. Med min  

bakgrund som utbildare inom programvarorna är jag van att  
ständigt hålla mig uppdaterad och jag har ett starkt intresse  

för fotografi, trender, sociala medier och design.
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Bostadsförmedlingens Stockholmsblandning, en 
julgåva till fastighetsägarna 2011. En stor låda 
i form av ett hus levererades direkt till fastig-
hetsägarnas fikarum innehållandes små hus 
med te och kaffe namngivna Kranskommuns-
kaffe, Tensta-te, Söder om Söderblandning, 
Stockholmsblandning, Kungsholmsblandning 
och Norrortsmix.

Jag har illustrerat samtliga husfasader, gjort 
original och klurat ut konstruktionen till 
förpackningarna.

Med “Vår modell för en riktigt bra åkeriförsäkring”  
för Dina Försäkringar vann vi brons i Guldnyckeln 
och kom på 2:a plats i 100-Wattaren. Effekten  
var 283% över försäljningsmålet. 

Modellerna bestod av Dinas Åkeriförsäkrings-
rådgivare, framställda i klassiskt åkerimanér 
med syfte att få målgruppen att välja den 
förmånliga försäkringen. Kampanjen utgjordes 
av annonser i bransch t idningar och DR i form av 
kalendrar, samt nedladdningsbara bakgrunds-
bilder till dator och mobil. Jag stod för original-
framställningen, och skålade i bubbel när vi 
mottog de båda priserna. 

DN:s författarkryssning har i många år varit 
en lyckad tillställning som sålt slut redan efter 

första annonsen. Vi tog fram allt för kryssningen 
– stylade scenen, gjorde informationsskyltar på 

båten och förvandlade personalen från DN till 
piffiga värdinnor. När besökarna klev ombord 
välkomnades de med en mapp innehållandes 

informationsfolder, programbadge att  
hänga runt halsen och bokmärken.

Jag jobbade fram formen och  
gjorde original på TOL/Tackolov.

75 av 75 byråer bokade ett möte med DN Annons-
säljare och 20% av dessa bokade annonsplats 
direkt efter att vi budat ut en inbjudan i form av 
en analog iPad. 

Med samma enkelhet som med en pedagogiskt 
utformad pekbok ville vi skapa intresse för de 
roliga och kreativa annonslösningar som kan 
skapas i en iPad jämfört med den traditionella 
pappers tidningen. Att framställa original var 
dock inte någon enkelhet men otroligt roligt och 
en smula nervöst. (TOL/Tackolov)

Bostadsförmedlingens nya grafiska profil har 
varit mitt mest omfattande projekt på DET  
(fd TOL/Tackolov). Jag har ansvarat för att ta 
fram hela designprogrammet med logotyp, 
typografi, färger, manér, bildbank och mallar.

En total omgörning av Diners Clubs medlems-
utskick Club News. Den tidigare, enkla A4-foldern  
med rabatter blev till ett läsvärt mini-magasin 
med redaktionella artiklar och erbjudanden.  
Jag gav den ett nytt format och en ny form  
samt framställde mallar. (TOL/Tackolov)

Antalet medlemmar som läser ClubNews har 
ökat med 90% efter redesignen. Antalet köpta 
erbjudanden har nästan dubblats. 

Mitt första jobb inom reklambranschen  
var med Alcro som kund på Lowe Brindfors. 

“Våga vägra vitt“ var namnet på den  
första kampanjen jag arbetat med.  

Vi tog fram annonser för bransch- och  
inrednings magasin, DR, butiksmaterial  

bestående av skyltar och affischer  
samt färgprovskartor till butikerna.

En presentation av DN-kortets förmånliga 
erbjudanden skulle naturligtvis inte vara någon 
simpel broschyr när AD:n fick bestämma.  
Den här lilla vikövningen fick mina små grå att 
gå på högvarv. Att pussla ihop bilderna på ett 
snyggt sätt och samtidigt få bigningarna och 
stansen att stämma med exakthet var sjukt 
svårt. Men den blev också sjukt fin.

Förutom dessa smakprover har jag framställt böcker och magasin samt en enorm mängd original för  
kommunikation i form av brev, broschyrer och foldrar – ofta på flera olika språk eller med andra variablar.

Menyer och visitkort för Café Operas klubb 
Brass Bar graverade i blank mässing. Vi tog 
också fram ett DR-utskick med en personlig  
inbjudan för VIP-gästerna, även denna i mässing. 
Jag gjorde form och original och såg till att inte 
tryckfelsnisse för evigt hamnade på mässings-
plåtarna. (TOL/Tackolov)

ÖVRIGA EXEMPEL

Med denna tog vi hem Guldägget i kategorin 
tidningsannons 2007 då jag jobbade på Ogilvy.

Förutom denna gjordes en hel serie olika motiv 
för annons, stortavlor utomhus, 5-serien  
i tunnelbanan etc.  
 
Jag gjorde samtliga original och pysslade  
noggrannt ihop de handgjorda glasyrbokstäverna.  
Senare gjorde jag även original för Delicatos 
produktförpackningar.

Våga vägra vitt. 
Visst. Vitt är fint. Men överallt? Alltid? Nej, låt dig inspireras av nya Alcro Designers Inredningskollektion, 

en komplett kollektion med 140 utvalda kulörer, inklusive alla ad-kulörer sedan 1999. 

För rådgivning och materialprover ring 08-775 64 00 eller besök alcro.se. Och ja, det finns ett 

flertal vita kulörer.
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Mönster för brickor som publicerats i Elle Interiör.

Original för diverse förpackningar.

Mönster för julkort.

Jag vann en tävling som gick ut på att formge  
ett plåster för Läkare utan Gränser.

Logotyper för rockband.

Case

Jane elisabeth andersson   
projektledare  MarkNad

elisabeth.andersson@bostad.stockholm.se
Mobil: 070-123 45 67  tel: 08-785 88 XX

Bostadsförmedlingen i Stockholm aB
Fleminggatan 6, Box 8317, 104 20 Stockholm
Växel: 08-785 88 00  Fax: 08-785 89 XX 
www.bostad.stockholm.se

har Du rätt till bostaD meD förtur?
Det finns vissa möjligheter att få tillgång till bostad med förtur. 
Det är en viktig del av bostadsförmedlingens verksamhet som 
vi genomför på upp drag av Stockholms stad. 

Dessa skäl räcker iNte:
•	 att du är bostadslös – inte heller efter en 

skilsmässa, med eller utan barn.

•	 att du har hög boendekostnad/hyra. 

•	 att du har störande grannar eller 
omgivning. 

•	 att du vantrivs i området eller  
i lägenheten.

•	 att du har umgängesrätt med dina 
barn eller att du har vänner och 
släktingar som du vill bo närmare.

•	 att du vill flytta till stockholms stad för 
att arbeta eller studera eller att  
du tidigare har bott i stockholm och vill 
återvända.

•	 att du bor trångt.

2 år
du måste vara folkbokförd i stockholms stad 

och bott här i minst två år för att få förtur. 

tillräckligt starka skäl
Eftersom	det	bara	finns	ett	begränsat	antal	lägenheter	tillgäng-
liga, kan bara de som bedöms ha tillräckligt starka skäl komma 
ifråga. Därför måste alla ansökningar styrkas med intyg. 
Bostadsförmedlingen	får	in	cirka	2500	ansökningar	om	
förtur	varje	år.	Trots	att	de	flesta	av	de	personer	som	söker	
befinner	sig	i	en	svår	situation	är	det	endast	runt	en	sjättedel	
som beviljas förtur.
 Det är viktigt att känna till att förtur till bostad inte är en 
akut lösning. Det tar ofta minst en månad innan du kan få ett 
beslut och därefter ytterligare ett par månader eller längre 
innan	inflyttning	kan	ske.

Detta krävs
Det	kan	finnas	många	olika	anledningar	till	att	söka	förtur.	
Kanske har du hamnat i en svår situation. Kanske du är på väg 
att separera, lider av psykiska problem, har fysisk smärta, bor 
trångt eller helt enkelt inte har någonstans att bo. 

För att du ska få din ansökan beviljad är det viktigt att du har 
starka medicinska eller psykologiska/sociala behov som krävt 
vård och behandling. Du måste alltså ha ett intyg från till 
exempel läkare, psykolog eller socialsekreterare där det står 
vad du har för problem och på vilket sätt en viss typ av bostad 
kan förbättra din situation. 
 Du kan också vara i en situation där du har blivit hotad eller 
misshandlad och riskerar att komma till allvarlig skada om inte 
dina bostadsförhållanden ändras. Även detta måste du kunna 
visa med hjälp av intyg från till exempel polis, skyddsverksam-
het eller socialtjänst. 

För att få en lägenhet via förtur behöver du vara kund hos 
Bostads förmedlingen. Om du inte redan står i bostadskön 
anmäler vi dig i samband med att du skickar in din ansökan.

har Du rätt till bostaD meD förtur?
Det finns vissa möjligheter att få tillgång till bostad med förtur. 
Det är en viktig del av bostadsförmedlingens verksamhet som 
vi genomför på upp drag av Stockholms stad. 

Dessa skäl räcker iNte:
•	 att du är bostadslös – inte heller efter en 

skilsmässa, med eller utan barn.

•	 att du har hög boendekostnad/hyra. 

•	 att du har störande grannar eller 
omgivning. 

•	 att du vantrivs i området eller  
i lägenheten.

•	 att du har umgängesrätt med dina 
barn eller att du har vänner och 
släktingar som du vill bo närmare.

•	 att du vill flytta till stockholms stad för 
att arbeta eller studera eller att  
du tidigare har bott i stockholm och vill 
återvända.

•	 att du bor trångt.

2 år
du måste vara folkbokförd i stockholms stad 

och bott här i minst två år för att få förtur. 

tillräckligt starka skäl
Eftersom	det	bara	finns	ett	begränsat	antal	lägenheter	tillgäng-
liga, kan bara de som bedöms ha tillräckligt starka skäl komma 
ifråga. Därför måste alla ansökningar styrkas med intyg. 
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exempel läkare, psykolog eller socialsekreterare där det står 
vad du har för problem och på vilket sätt en viss typ av bostad 
kan förbättra din situation. 
 Du kan också vara i en situation där du har blivit hotad eller 
misshandlad och riskerar att komma till allvarlig skada om inte 
dina bostadsförhållanden ändras. Även detta måste du kunna 
visa med hjälp av intyg från till exempel polis, skyddsverksam-
het eller socialtjänst. 

För att få en lägenhet via förtur behöver du vara kund hos 
Bostads förmedlingen. Om du inte redan står i bostadskön 
anmäler vi dig i samband med att du skickar in din ansökan.

NYa hem i stockholm

www.bostad.stockholm.se    

Fleminggatan 6    

box 8317   

104 20 stockholm    

teleFon: 08-785 88 00
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