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Publicerad i The Guardian, Aftonbladet, Dagens Arena, NSD,
Piteå-Tidningen, Frihet (2019-2020)
Driver en egen firma
Har uppdrag som krönikör, rapportförfattare och föreläsare

Rapportförfattare
Arena Idé (2019)
Skrev rapporten "När de tror att ingen ser – Sverigedemokraterna i
Europaparlamentet 2014-2019" som publicerades av Arena Idé och
Skiftet
Rapporten blev uppmärksammad i media och var ämne för sex
ledartexter, sju nyhetsartiklar och en debattartikel
Skrev också den kortare rapporten "Den minst dåliga skatten" om
bostadspolitik och fastighetsskatt

Ledarskribent

PROFIL
Jag är politisk skribent med specialkunskaper inom EU-frågor
och brittisk politik. Under min tid på Sveriges största tidning
skrev jag dagligen om svensk politik. Jag läser in mig snabbt
på nya ämnen och har skrivit flera längre rapporter.
Jag är 24 år gammal, utbildad i Storbritannien och har bott
och jobbat i Bryssel. Sedan maj 2019 är jag bosatt i
Stockholm. Just nu läser jag Litteraturvetenskap på
Stockholms universitet parallellt med mitt frilansarbete.

Aftonbladets ledarsida (2018-2019)
Skrev Aftonbladets mest lästa ledartext 2019
Redaktör för ledarsidans krönikörer
Medverkade regelbundet i media, till exempel i Godmorgon Världens
panel, poddar och i tv-sända debatter

Politiskt sakkunnig
Socialdemokraterna i Europaparlamentet (2017-2018)
Hade ansvar för utskotten LIBE (medborgerliga fri- och rättigheter)
och REGI (regional utveckling)
Förhandlade i triloger mellan parlamentet, kommissionen och rådet

UTBILDNING
University of Oxford
Kandidatexamen i PPE – Politik, filosofi och ekonomi (2017)
Läste framför allt statsvetenskap och nationalekonomi, bland annat
kurser i internationella relationer, politisk teori, Marx och marxism,
brittisk socialpolitik, makro- och mikroekonomi, offentliga finanser
och kvantitativ ekonomi

IDEELLT ENGAGEMANG
KONTAKT
Telefon: 0727190504
Email: susanna.kierkegaard@gmail.com
Hemsida och portfolio: www.susannakierkegaard.com
Twitter: @kyrkogaarden
Instagram: @ledarskribent_kierkegaard
Facebook: @skierkegaard
Linkedin: www.linkedin.com/in/susannakierkegaard

Aktiv medlem i Socialdemokraterna (2019-2020)
Storasyster och mentor hos Tjejzonen (2019-2020)
Deltagare i Arenaakademin (2018)
Deltagare i #Ledarskriv (2017)
Styrelsemedlem i Oxford Scandinavian Society (20162017)
Styrelsemedlem i Oxford Economics Society (2016-2017)
Ordförande för SSU Wasastan (2012-2014)
Deltagare i utbyte mellan Olof Palmecentret och Al Fatah
i Jerusalem (2013-2014)
Aktiv medlem i SSU (2010-2014)

