
Från jordbruksreporter 
till skoentreprenör

CECILIA BLANKENS 
 
Yrke: Journalist,  
skoentreprenör och författare.  
Ålder: 37 år  
Familj: Maken Per samt barnen 
Bonnie 8, Rio 6 och Remy 2. 
Bor: Los Angeles och på 
somrarna på Kinnekulle i Sverige. 
Aktuell: Med vegetariska  
kokboken Nyfiken Grön,  
skomärket Blankens samt  
bloggen  
ceciliablankens.damernasvarld.se

ORDEN DANSAR UR munnen på Ceci-
lia. Hon pratar fort och engagerat när vi 
hörs via Facetime en tisdag i november. 
Jag i kalla Frankfurt där dagen börjar lida 
mot sitt slut och Cecilia i Los Angeles där 
den heta dagen precis kommit igång. 

Vi hörs för att prata karriär. Cecilias har 
varit mångfacetterad och brokig och 
enligt henne själv aldrig tråkig. 
– Jag insåg tidigt att det gällde att vara 
mångsidig om jag skulle klara mig som 
frilansare. Och det får man nog säga att 
Cecilia varit. På meritlistan hittar man 
titlar som journalist, innehållsredaktör, 

kreativ rådgivare, modeexpert och förfat-
tare. Bland annat.

CECILIA ÄR FÖDD och uppvuxen i  
Mariestad. Efter gymnasiet läste hon 
media, språk och kultur på Södertörns 
högskola, kombinerat med studier i 
skrivhantverk på Poppius. Den profes-
sionella karriären tog sin början med en 
artikel som hon sålde in till Mitt i city i 
Stockholm för tvåhundra kronor. Den 
artikeln ledde till ett sommarvikariat 
som lantbruksreporter på Mariestads-
Tidningen. 
– Det är fantastiskt att jobba på en lokal-

tidning. Så oerhört lärorikt och det gav 
mig en otrolig bredd. 

EFTER ATT HA lagt en bra grund för 
det journalistiska yrket bland kossor och 
skördetröskor gjorde Cecilia en tvär-
vändning och började jobba med mode- 
och nöjesjournalistik. På frågan om det 
alltid varit målet säger Cecilia först nej 
men tillstår sedan att hon kanske ändå 
alltid dragits till ”glittret och glammet”. 
– Jag gillar att vara i händelsernas cen-
trum och tänkte att det hade varit kul att 
få vara en del av det där. Samtidigt har jag 
mycket jante i mig som sagt att inte ska 

väl jag. Men i grund och botten har det 
alltid handlat om att jag ville skriva. Jag 
mår bra av det och jag brukade tänka att 
om jag en dag får skriva baksidestexterna 
på mjölkpaketen är jag nöjd. 

Hon är så där, Cecilia. Väldigt ödmjuk 
när hon pratar om sig själv. Återkommer 
ofta till jantelagen och osäkerheten för 
vad andra ska tycka. Men intrycket hon 
ger är inte osäkert. Den blonda, rufsiga 
pagen och raden av piercingar i öronen 
är trendiga men inte ängsliga. Blicken är 
stadig och nyfiken. Det finns en med-
vetenhet och trygghet som balanserar 
osäkerheten. Och den har tagit Cecilia 
längre än till mjölkpaketets baksida. 

EFTER ETT PAR år på tidningarna 
Frida och Solo fick Cecilia jobb som 
nöjesreporter på Expressen. En roll som 
utvecklades till modeprofil. Att det blev 
så menar hon är en slump. 
– Jag har alltid älskat mode och på Solo 
tog jag självmant på mig att styla mode-
reportagen när jag fick chansen. Det var 
inte min huvudsakliga roll men jag tyckte 
att det var så kul och det blev en extra 
bonus i mitt jobb. På Expressen insåg 
man att mode sålde och eftersom Cecilia 
uppenbart hade intresset fick hon skriva 
om det. 

Under tiden på Expressen träffade hon 
maken Per som producerade Melodifesti-
valen, ett event Cecilia bevakade. De blev 
ett par och i november 2008 föddes dot-
tern Bonnie. Under mammaledigheten 
fick Cecilia erbjudande om att vikariera 
för Gry Forsell på Mix Megapol.
– Morgonradio har alltid varit mitt 
drömjobb och det är fortfarande något 
av det roligaste jag gjort. Därför tog jag 

jobbet även om det bara var för ett halvår 
och innebar att jag fick säga upp mig 
från Expressen. Det var en chans jag inte 
kunde missa.  

NÄR TIDEN PÅ Mix Megapol var slut 
kastade sig Cecilia ut i frilanslivet med liv 
och lust. Och det var också då insikten 
om mångsidighet slog till med full kraft. 
– Jag fattade ganska snabbt att här gäller 
det att vara bred. Jag tror jag förstod det 
redan när jag sålde in den där tvåhundra-
kronors artikeln till Mitt i city, att det här 
kan jag inte leva på. Jag måste hålla bred 
front för att försörja mig.

Insikten bar frukt. Uppdragen var många, 
roliga och varierande. Bland annat skrev 
Cecilia boken ”Mitt positiva liv” tillsam-
mans med Andreas Lundstedt, ett jobb 
som hon landade efter att Nordstedts för-
läggare Ebba Östberg sammanfört de två. 
Cecilia titulerade sig även innehållschef 
på Hanna Widell och Amanda Schul-
mans bolag Perfect Day Media. Karriären 
rullade på bra.

DÅ FICK MAKEN Per ett drömerbju-
dande från Los Angeles. 
– Vi hade gett varandra som nyårslöfte att 
testa ett nytt äventyr i våra liv och så blev 
Per tillfrågad om att producera ameri-

kanska IDOL. Det var inte mycket att 
fundera på, vi bestämde oss för att köra.  

Väl på plats sattes Cecilias karriär på paus 
eftersom hon inte hade arbetsvisum. Ef-
ter ett par månaders vånda över vad hon 
skulle göra härnäst i sitt liv presenterade 
hon ett förslag för skoföretaget Kavats 
styrelse. 
– När jag jobbade i Sverige fick jag 
chansen att åka på studiebesök i Kavats 
fabrik i Kumla. Som den skonörd jag är 
nappade jag direkt. Väl på plats började 
jag diskutera skor med Kavats vd Magnus 
Ericsson. Vi fortsatte våra diskussioner 
via telefon och mail och till slut blev jag 
deras kreativa rådgivare. Sen gick jag 
vidare till att sitta i deras styrelse och det 
var då jag kom med idén om ett samar-
bete. Jag hade ett färdigt koncept som 
inkluderade deras skokunskap och min 
känsla för målgruppen. De gillade idén 
och så startades Blankens. 

CECILIA OCH PER är fortfarande kvar 
i Los Angeles – det är svårt att slita sig 
från det sköna klimatet och det bekväma 
livet. Störst fokus ligger på Blankens samt 
bloggen som varit en stadig inkomstkälla 
för Cecilia sedan tiden på Expressen. 
Men modet att våga kasta sig in i något 
nytt har gett blodad tand. Under tiden i 
LA har Cecilia hunnit ge ut en kokbok 
med barndomsvännen Kristin och fler 
spännande projekt är på gång. 
– Om någon sagt till mig när jag var 
arton att jag om tjugo år skulle driva 
ett skoföretag och få skriva hur mycket 
jag ville varje dag hade jag trott att de 
skämtade. Men det är väl så – är man 
passionerad kring något så hamnar man 
där till slut. Genom både medvetna och 
omedvetna val.

 
”Det är  

fantastiskt att 
jobba på en 

lokaltidning. ”

SOM BARN FANNS DET TVÅ SAKER SOM FICK CECILIA BLANKENS HJÄRTA ATT BULTA. 
DET ENA VAR ATT SKRIVA. DET ANDRA VAR SKOR. IDAG FÖRDELAR HON SIN TID PÅ EN 

FRAMGÅNGSRIK BLOGG OCH EGNA SKOMÄRKET BLANKENS. 

TEXT: Marie Kvist 
FOTO: mama.nu och kit.se

SAGT OM CECILIA
 
”Cecilia är en oerhört idéstark 
och kreativ författare och 
person. Hon är alltid proffsig 
ut i fingerspetsarna, har stor 
integritet men också mycket 
humor! Precis vad man som 
förläggare letar efter.”

          - EBBA ÖSTBERG, 
                FÖRLÄGGARE
  

SAGT OM CECILIA
 
”Jag tycker att Cissan ger en 
väldigt rättvis bild av sig själv 
i sin blogg. Hon är precis så 
begåvad, rolig, nojig, effektiv, 
fin, varmhjärtad och bra som 
man vill tro.”
 
 - KRISTIN JOHANSSON,
 BARNDOMSVÄN OCH 
 MEDFÖRFATTARE TILL 
 NYFIKEN GRÖN  

Flytten fick Cecilia att våga satsa på drömmen om skor. 


