

I'm a native Swedish translator & web dev. Expert in technical writing, copywriting and translations, English to Swedish. 

- Technical Writer/Editor for IKEA (all mattress related texts). 
- Translator for KMPG Sweden, Finland Post and Itella. 
- Copywriter for Johnson Wax Professional/Johnson Diversey (all advertising in Sweden, Norway and Denmark). 
- Communication Manager/Lead for IKEA’s Copywriters and Translators (33 languages). 
- Expert technical knowledge in all web/mobile app related subjects, as well as blockchains, crypto currencies, IoT, 3D printing, health and architecture. 

What other Copywriters/clients tell me 
- “Your writing flows smoothly and is pleasant to read”, 
- “We heard from Arne that you were very good at translations...”, 
- “Thanks for being so fast”.

Fluent in English, French and Swedish (mother tongue). 
Lived in several countries. 
Good knowledge of German, Italian, Norwegian, and Danish.

People often tell I have a pleasant voice, good for voice over. I also have a sound insulated music studio for voice-recordings.



Have a great day!
Asterix

-------------------------------

Svensk översättare och webbutvecklare. Expert på teknikrelaterade texter, copywriting och översättningar från engelska till svenska.

- Teknisk skribent / redaktör för IKEA (alla madrasserelaterade texter).
- Översättare för KMPG Sverige, Finland Post och Itella.
- Copywriter för Johnson Wax Professional / Johnson Diversey (all reklam i Sverige, Norge och Danmark).
- Kommunikationsansvarig / Lead för IKEAs copywriters och översättare (33 språk).
- Expert på alla webb- / app-relaterade ämnen, samt blockkedjeteknik, kryptovalutor, IoT, 3D-Printing, hälsa och arkitektur.

Vad andra copywriters / kunder säger
- "Dina texter har ett naturligt flyt och är ett nöje att läsa",
- "Vi hörde från Arne att du var väldigt bra på översättningar...",
- "Tack för att du är så snabb".

Flytande engelska, franska och svenska (modersmål).
Bott i flera länder.
Goda kunskaper i tyska, italienska, norska och danska.

Jag får ofta höra att jag har en skön röst, bra för voice over. Jag har också en ljudisolerad musikstudio för röstinspelningar.



Ha en bra dag!
Asterix


