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Annika Wall har över 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete i olika operativa och 

strategiska roller, främst från Göteborgs universitet. Annika Wall har bland annat arbetat som 

samordnande forskningskommunikatör på Kommunikationsenheten, pressansvarig för 

regeringsuppdraget ULF-avtal, projektledare för Wikipedia, GU:s kommunikatörsrepresentant i 

det europeiska universitetsnätverket Aurora, samt redaktör på tv-programmet Vetenskapslandet. 

 

Sedan 2020 är Annika Wall kommunikationsansvarig och ansvarig webbredaktör på 

Institutionen för marina vetenskaper, där hon leder och samordnar intern och extern 

kommunikation för institutionens verksamheter.  

 

Annika Wall har också mångårig erfarenhet av litteraturområdet. Hon har sedan 2008 parallellt 

med arbetet på Göteborgs universitet frilansat som litteraturkritiker, skribent och författare. 

Annika Wall är sedan 2013 jurymedlem i Borås Tidnings novelltävling ”Lilla Debutantpriset”, 

och har även varit med och grundat Ordpalatset i Borås, en berättelseverkstad för barn i socialt 

utsatta områden.  

 

Annika Wall har kandidatexamen i journalistik, samt konstnärlig magisterexamen i litterär 

översättning från engelska till svenska. 

 

 

NUVARANDE ANSTÄLLNING 

 

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper  

- kommunikationsansvarig, ansvarig webbredaktör 2020 –  

 

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR 

 

Göteborgs universitet, Kommunikationsenheten  

- samordnande webbredaktör för forskning sv/eng, projektledare, översättare sv/eng, 

pressansvarig för regeringsuppdraget ULF-avtal, projektledare Wikipedia, 

kommunikatörsrepresentant i det europeiska universitetsnätverket Aurora, 2018 – 2020 

- samordnande webbredaktör för forskning sv/eng, kommunikatör, projektledare, 2014 – 2018 

Akademiska Hus  

- webbutvecklare, content writer, ansvarig kommunikatör i hållbarhetsfrågor 2013 – 2014 

Göteborgs universitet, Kommunikationsenheten 

- webbredaktör, forskningskommunikatör, medietränare 2012 – 2013 

- utvecklare av rörlig bild i digitala kanaler, filmare, redigerare 2011 – 2012 

Göteborgs universitet, Universitets-TV 

- projektledare, filmproducent, redigerare 2009 – 2011 

Göteborgs universitet, Universitets-TV – Vetenskapslandet 

- redaktör, filmare, redigerare, föreläsare, utbildare, medietränare 2004 – 2009 

Göteborgs universitet, Universitets-TV 



- redaktör, reporter, programledare, redigerare 1999 – 2004 

TV4 Fyrstad, reporter och programledare, januari – augusti 1999  

SVT Tvärsnytt, reporter, juni – september 1998 

 

NUVARANDE BISYSSLOR 

 

Wahlström & Widstrand, skönlitterär författare, 2019 –  

Borås Tidning, jurymedlem Lilla Debutantpriset, 2013 – 

Borås Tidning, litteraturkritiker, kulturskribent, 2011 – 

Svenska PEN, sammankallande Göteborgsavdelningen, 2023 – 

 

AVSLUTADE BISYSSLOR I URVAL 

 

Ordpalatset, verksamhetsledare, ordförande, pressansvarig, 2015 – 2017 

Weyler förlag, sakprosaförfattare, 2014 

Teg Publishing, pressansvarig litteraturutgivning, 2012 

Teg Publishing, manusbearbetning, 2012 

Bokcirklar.se, redaktör, skribent, presskontakt, 2008 – 2011 

 

HÖGRE UTBILDNING  

 

Magisterexamen i översättning engelska/svenska, Litterär gestaltning,  

Akademin Valand, Göteborgs universitet, 2017 

Att leda projekt, Göteborgs universitet, 2008  

Kandidatexamen i journalistik, JMG, Göteborgs universitet, 1999 

Svenska, Göteborgs universitet, 1996 

Litteraturvetenskap, Högskolan i Örebro, 1995 

Engelska, Högskolan i Örebro, 1993 – 1994 

 

KURSER  

 

Att leda utan att vara chef, Göteborgs universitet (2022) 

Feedback, Göteborgs universitet (2022) 

Diplomerad kommunikationschef, Resumé akademi (2021) 

Copywriting 2, Berghs School of Communications (2015) 


