
ARBETE

Innehållsproducent, Svenska Turist
föreningen, Stockholm, 2017–2020

Jag producerade material till kampanjer, 
löpande marknadsföring och kom
munikation med huvudsakligt syfte att 
driva försäljning. 

Ansvarig för planering och inspelning 
av foto och film. Bollplank för varu
märkesfrågor som rör layout och grafik, 
inklusive bildpolicy och riktlinjer 
för video. 

Beställare och kontaktyta för extern 
frilanshjälp men framför allt inhouse 
producent av huvuddelen av marknads
materialet på försäljnings avdelningen 

– inklusive trycksaker och grafik. 

Ett resultat av mitt arbete är att STF 
idag använder film i mycket högre grad.

Enskild firma, frilans inom foto, rör
ligt och grafik, Stockholm, 2015–

Teknisk kommunikatör, Semcon 
Product Information, Lilla Essingen, 
2013–2017

Utforskade det effektivaste sättet att 
kommunicera med hjälp av tydlig och 
kortfattad text, illustrationer, skärm
dumpar, bilder och animationer samt 
gjorde informationen enkel att över
sätta, söka, återanvända och publicera. 
Arbetet utfördes i projektform och 
för att lyckas krävdes initiativtagande, 
förmåga till samarbete, målgrupps
anpassning och goda kunskaper i 
svenska och engelska. 

Ett resultat av mitt arbete var att jag 
kunde introducera bilder i mina projekt 
för att öka förståelsen.

JAG KAN inspirera, underhålla, informera och instruera med hjälp av foto, video,  
animationer, illustrationer och lättförståeliga texter på svenska och engelska. 

JAG ÄR leveranssäker, serviceinriktad och nyfiken. Gillar högt tempo, effektivitet, 
struktur och problemlösning. En dubbelexamen som ingenjör och kultur vetare gör 
mig anpassningsbar, snabblärd och rik på infallsvinklar. Älskar att spåna med ett tomt 
olinjerat papper och inspireras av personer som kan tänka utanför boxen. Vill ständigt 
lära mig nya saker och sprider gärna kunskap.

JAG VILL fortsätta att utvecklas i rollen som operativ kommunikatör med fokus på foto 
och rörligt. Detta skulle jag vilja göra i små arbetsgrupper med korta besluts vägar och 
stor lust att experimentera. 

Foto- och video orienterad kommunikatör  
med stort intresse för nyheter, teknik, porträtt  
och storytelling. 
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Produktingenjör, Atlas Copco  
Compressor AB, Sickla, 2011–2012

Försåg fältsäljare med information om 
luftkompressorer. Parallellt engagerade 
jag mig i utformningen av kampanjer, 
fotograferade anställda, guidade besö
kare i gruvan, gjorde grafiska mallar till 
avdelningens kommunikatör, repre
senterade Atlas Copco på mässor och 
hjälpte till i ett skolprojekt med syfte 
att öka teknik intresset bland unga.

Enskild firma, frilansfotograf,  
Karlstad och Örebro, 2008–2013

Jobbade med reklambyråer och fotade åt 
annonser och hemsidor samt bildbanker.

Pressfotograf, NWT, Karlstad, 2007–
2010 (sommarjobb och inhopp)

Jobbet lärde mig att respektera perso
ners integritet, att jobba under stress 
och att hinna klart med arbeten före 
pressläggning.

Fotograf, Värmlands museum,  
Karlstad, 2006–2007

Fotograferade museets magasinerade 
samling av föremål och konst.

UTBILDNING

Bergsingenjör (högskoleingenjör), 
Berg och anläggningsprogrammet, 
Bergsskolan, Filipstad, 2008–2011

Kulturvetare (kandidatexamen i socio
logi), Kulturvetarprogrammet, Karl
stads universitet, Karlstad, 2002–2006

Kurser, exempel: Film, konst, stats och 
genusvetenskap, idéhistoria, berättande 
i bilden, berättelsens funktion i media, 
fotografins filosofi, sociologi

Fristående kurser:

 ■ English for Science and Technology, 
2010, Karlstads universitet

 ■ Praktisk svenska, 2003,  
Göteborgs universitet

 ■ Matematik, 2002,  
Chalmers tekniska högskola

Internutbildning (Semcon):

 ■ Topicbaserat skrivande
 ■ Simplified Technical English (STE)

Stipendier för goda studieresultat, 
Bergsskolan (2011), SundstaÄlvkulle
gymnasiet (2001) och Sannerudsskolan 
(1998).

AKTIVITETER

Stanna tiden, 2015–, fotoprojekt som 
dokumenterar passioner, länk: 
stannatiden.se

Prima tandvård, 2012–, hemsida för 
tandläkarklinik inkl. bilder och logo
type. Länk: primatandvard.se

ZASP, 2012–2015, skapade hemsida 
och webbshop. ZASP är en ideell 
organisation som bekämpar fattigdom 
i Zambia. 

 ■ Länk (hemsida): zasp.se
 ■ Länk (webbutik): zasp.org

REFERENSER

Jag har utmärkta referenser som jag  
gladeligen lämnar på begäran.

ARBETSPROVER

Besök min hemsida där jag har samlat 
arbetsprover för foto, rörligt och grafik. 

Länk: parenglund.se
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