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KOMPETENSER 

 

Digitalt- och visuellt lärande  

Digital medieproduktion 
Forskningskommunikation 

Projektledning  

Fotografi & bildredigering 

Lärare & föreläsare 
Webbdesign & sociala medier 

3D-produktion 

 

 

 
ARBETSLIVSERFARENHET 

FRILANS 
Mars 2020 – pågående 

Mediepedagogik och videoproduktion för e-lärande och 
forskningskommunikation 

MEDIEPRODUCENT – KUNGLIGA TEKNISKA 
HÖGSKOLAN KTH 
Maj 2010 - Mars 2020 

Under min tid på KTH var jag med och startade upp en verksamhet för 
medieproduktion, vilken jag också var gruppchef för i flera år. Jag är 

specialiserad på att producera korta och engagerande videor för 
forskningskommunikation och e-lärande, men har också jobbat mycket 

med coachning av lärare, workshops och föreläsningar, samt grafisk 
form och layout för trycksaker av olika slag. 2008–2009 blev jag 

beviljad att utöva praktiknära forskning under 8 månader. Projektet, 
”Design and production of videopresentations”, resulterade i en 

handbok för lärare. Jag var också ensam producent/mediepedagog för 
en av KTH:s första och största MOOC-kurser, ”Philosophy of Science” 

med mer än 50 korta kursvideor producerade i nära samarbete med 
läraren Till Grüne Yanoff. 

3D-GRAFIKER, PROGRAMANSVARIG, LÄRARE OCH 
MEDIEPRODUCENT – WEBBYRÅN HOUDINI 

Aug 2007 – Jan 2010 
Jobbade med 3D-animationer för webben samt med filmfoto, 

filmredigering och layout för trycksaker. Programansvarig för KY-
utbildningen Interaktionsdesign åt Nackademin AB. Jag var också 
ledamot i utbildningens ledningsgrupp och lärare/kursansvarig för 

kursen "3D för webben", en 3-poängskurs i 3D-programmet Maya.  

PRODUCENT & MEDGRUNDARE TILL 
PRODUKTIONSBOLAGET COLURS MEDIA  

Våren 2005 - Våren 2007 
Jobbade med projektledning, manus, regi, filmfoto, filmredigering, 

stillbildsfoto, webbdesign, grafisk form och layout. Dokumentärfilmen 
"Settlement officer" såldes till UR och visades på Kunskapskanalen och 

SVT under hösten 2007 och våren 2008. 
 

 

 



 

 

CV 

SPRÅK 
 

Svenska: (modersmål) 
Engelska: (mer eller mindre 

flytande i tal och skrift) 

 
UTBILDNING & KURSER 

 

HT 2009 
Skrivarlinjen 

Österlens folkhögskola 

 

2000–2002 
3D-grafik 80p 

Graphic studio, Nacka strand 

 

1999–2000 
Kunskapsnätet (Komvux) 
Grundläggande behörighet för 

högskolestudier 
 

1998–1999 
Konststudier 

Konstskolan Basis, Stockholm 
 

1997 - 1998 

Konststudier 
 Fria målarskolan i Halmstad 

 

STIPENDIER 
 

Stiftelsen Halmstadgruppens 
stipendium 1998 

 

KÖRKORT 

 
B-körkort 

KONSTNÄRLIG LEDARE OCH GRUNDARE AV 
PROJEKTET OCH DEN IDEELLA FÖRENINGEN 

HUMANITY ART PROJECT 
April 2004 - Våren 2005 

Konstprojektet syftade till att skapa stora målningar tillsammans med 
människor ifrån hela världen. Målningarna skulle senare auktioneras ut 

till förmån för välgörenhet av olika slag. Jag anlitades också av olika 
organisationer, i Sverige, Tyskland och Indien, för att leda workshops, 

arrangera utställningar och hålla föreläsningar om Humanity Art 
Project. Till exempel Rädda barnen, Röda korset, Peacequest och 

Folkhälsoinstitutet. 

BILDKONSTNÄR 
2004–2009 

Diverse utställningar med måleri, t.ex. på Galleri Gummeson på 
Strandvägen, och Galleri B:fors vid Karlaplan i Stockholm. Olika 

konstprojekt och annan konstnärlig verksamhet.  

DESIGNANSVARIG OCH 3D-GRAFIKER – REACHIN 
TECHNOLOGIES AB 

2002–2004 
Producerade 3D-modeller av mänskliga organ och kirurgiska 

instrument till företagets medicinska simulatorer. Jobbade också med 
grafisk form och layout till manualer, broschyrer, CD-omslag m.m. 

IT-KUNSKAPER 

Mycket goda kunskaper i: 
Videoredigering: Premiere pro, Final cut och Camtasia 

Videofoto: Både med professionella videokameror och smartphones 

Bildredigering: Adobe Photoshop och Lightroom 

Grafisk form och Layout: Adobe Illustrator och Indesign 

3D-produktion: Autodesk Maya 

Webbdesign: Wordpress 

Office-paketet 


