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Kreativ och lyhörd fotograf
Jag kan inte påstå att jag är en supererfaren inredningsfotograf men jag har ett öga för detaljer,
intresse för inredning och när jag väl ger mig in i något ser jag till att bli jäkligt bra på det jag
gör.
Fotograferat har jag nästintill gjort halva mitt liv. Inledningsvis hade jag ingen tanke på det
som yrke, men när förfrågningarna allteftersom ökade bestämde jag mig 2015 för att satsa på
det professionellt.
Ska jag sätta ord på mig själv så är jag inget mingelproffs men jag är däremot en jävel på
människor. Jag kan inte säga att jag är förtjust i folk och stora sammankomster, men jag har
ett uppriktigt och ärligt intresse för människor. Jag har lätt för att etablera kontakt och skapa
förtroende hos dem jag möter. Förmodligen är det också den egenskapen som medfört att jag i
mitt liv valt yrkesroller där jag på olika sätt arbetat med och för människor – att jag i dag gått
vidare till att även fästa människor på bild ser jag som en naturlig fortsättning på det.
Mötet med ”kunderna” är något jag tycker är väldigt roligt, småpratet som så ofta behövs för
att få dem att känna sig bekväma och slappna av. Jag gillar att fånga det där ögonblicket och
hitta vinkeln som får saker och människor att se extra snygga ut – men mest av allt gillar jag
att förvåna och leverera resultat som överträffar förväntningar.

Varför vill jag vara en del av Erik Olsson Fastighetsförmedling?
Dels eftersom Erik Olsson är ett företagsnamn som för mig stavas professionalitet, och dels
eftersom det handlar om ett uppdrag på deltid. Men främst eftersom min uppfattning är att jag
kommer att få hantera fotouppdrag med krav på utveckling av relationer, parallellt med ett
kreativt ansvar och leverans av bilder med fokus på kvalitet. Kan jag genom min kunskap och
erfarenhet vara med och bidra till Erik Olssons fortsatta utveckling, så vill jag göra det –
målinriktat och mycket resultatorienterat.

Vänliga hälsningar,
Ingela Skullman
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