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Arbetslivserfarenhet i urval
TT Nyhetsbyrån (frilans) pågående
Skriver sedan 2009 kontinuerligt featurematerial för TT Nyhetsbyrån under ämnena hälsa, bostad, pengar,
konsument, trädgård och familj. Jag arbetar självständigt och säljer in mina egna idéer till reportage, och
samarbetar ofta med fotograf utsänd av TT.

P4 Dokumentär (frilans)
Marsmänniskan (2015), radiodokumentär om Harald från Uppsala som kämpar för att bli en av de första
människorna som reser till Mars.
Min bror rabbinen (2013), radiodokumentär om mina försök att förstå min ortodoxa lillebror.
Julias värld (2011), radiodokumentär om 20-åriga Julia med downs syndrom, och hennes tankar kring att bli
vuxen. Alla dokumentärer finns att höra på SR:s hemsida.

Utbildningsradion UR 2014 – 2016
Under våren 2014 jobbade jag med tv-programmet Miffo-tv; ett mysigt soffprogram vars programledare har
utvecklingsstörning. Vi gjorde partiledarintervjuer inför riksdagsvalet, och min huvudsakliga uppgift var att
coacha programledarna och skriva manus till programmen.
Från hösten 2014 till sommaren 2016 jobbade jag på UR:s inköpsavdelning med att bearbeta utländska
faktaserier och dokumentärfilmer. Jag skrev programbeskrivningar och beslutade om omarbetningar för att
anpassa materialet till en svensk publik, bearbetade manus och regisserade den svenska speakerrösten.

Frilansbyrån Doris Produktion 2006 – 2013
Jag grundade frilansbyrån Doris Produktion tillsammans med två kollegor och drev företaget med dem i sju
år. Bland våra återkommande uppdragsgivare fanns Svenska Dagbladets Idagsida, TT:s featureavdelning,
Skånska Dagbladets söndagsbilaga och Sveriges Radio.
Vi tog oss gärna an större projekt och gjorde bland annat flera hela tidningsbilagor för TT:s systerbolag
Uppdragsmedia. Vårt sista stora projekt var Vi i femman-produktionen för Sveriges radio säsongen 2013, där
vi skrev frågorna och deltog i programutvecklandet för att förnya formatet. Vi föreläste ofta om frilanslivet
på JMK och Kaggeholms folkhögskola.

Sveriges Radio somrar och vikariat 2006-2015
Programledare, reporter, direktsändande reporter för P4 Upplands kultur- och featureprogram, P4 Upplands
aktualitetsmagasin och flera olika program på P4 Stockholm.

Utbildning och annat intressant
JMK, Stockholms universitet 2003-2006
Fil kand i journalistik.

Kurser
Idéhistoria 20 p, Praktisk svenska 20 p, Italienska 10 p, allt på Stockholms universitet.
Skolinformatörsutbildning på RFSU.

Annat som jag kan
Webpubliceringsverktygen Isidor och Wordpress. Ljudredigeringsprogrammen Digas, Protools, Soudbooth
och Audacity.
Sveriges Radios program Mandozzi, ENPS och HF-utrustning för direktsändning. B-körkort.
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