Några rader om mig
Jag heter Inger Lernevall och är journalist och layoutare i mitt eget bolag Inger Lernevall text & form AB.
Genom åren har jag varit reporter, redaktör, skribent, men numera arbetar jag främst med form och layout,
framför allt med att formge tidningar, studiematerial och andra trycksaker på uppdrag. Oftast skapar jag då
den grafiska formen från början.
Jag arbetar också emellanåt med redesign av tidningar, senast en total omgörning av den lättlästa tidningen
8 SIDOR. Jag har också deltagit i omgörningsarbetet av Sekotidningen samt Lokaltidningarna Mitt i.
Dessutom har jag undervisat i redigering och layout på Poppius Journalistskola i Stockholm.
jobb
Inger Lernevall text & form AB, frilansverksamhet inom Mediagruppen Vetegatan 4 (1998–2013) och
nu i Ögruppen (2013–) i Stockholm sedan 1998. Bland kunderna:
	Sekotidningen, Dagens Arbete, Tidningen Glimten, Mellan himmel & jord (Frustuna församling),
TCO-tidningen, Läkartidningen, ST Press (Publikt), Media Select, Medievärlden/Pressens tidning,
8 SIDOR, SP Södertäljeposten, Studiefrämjandet (redaktör för tidningen StudieCirkeln 1999–
2002), Botkyrka kommun (Tidningen Våga i Botkyrka, Tumblaren), Telia (MegaNews, Förekom,
Nova) m fl
Redigerarbyrån, proffshjälp med textredigering och layout. Startades av mig och tre kolleger 2007, se
www.redigerarbyran.se
Expressen, nattredigering 2004
Poppius Journalistskola, lärare i redigering 2003–2004
Hubo Press (nuvarande Mitt i)
Redaktionschef för Söder om Söder 1988–1995.
Projektledare för teknikprojekt 1996–1997
Redaktionschef för Mitt i Haninge/Tyresö samt teknik- och formansvarig 1997–1998
Länstidningen, Södertälje, featureansvarig 1995. Projekt i sex månader för att bygga upp den nystartade
lördagsbilagan till innehåll och form
DN Runt Stan, reporter, senare lokaltidningschef 1987–1988		
Vårdfacket, reporter 1979–1987		
SIF-tidningen, sommarvikariat 1979
Radio Blekinge, sommarvikariat 1978
utbildning
Journalisthögskolan, Stockholm 1979. Praktiktermin på SIF-tidningen, Stockholm
Nyhetsjournalistik 10 p, Journalisthögskolan 1986
Tidningsutgivarnas chefsutbildning 1994
Litteraturvetenskap 90 hp 2009
Dessutom diverse kurser i InDesign, Photoshop, WordPress, QuarkXPress, databasprogrammen Fetch och
Phraséa, Internet, datorstödd journalistik, offentlighet och sekretess, kommunal ekonomi.
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