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Personligt 
Född den 25 juli 1970 i Hudiksvall, Sverige. Svensk medborgare. 
Gift sedan 10/11 2001 med A. Camilla Frejman.  
 
Arbetslivserfarenhet 
2007:7- 2009:1 Konsult teknikinformatör på Sectra Mamea.  

Uppdrag: Uppbyggnad av teknisk dokumentation för nyutvecklad 
röntgenutrustning inom medicinsk teknik (mammografi).  
Arbetsuppgifter: Sammanställa och skriva tekniska manualer, till exempel 
servicemanual och användarmanual. Administrera översättningar av 
manualer samt programvarans språkfiler mot översättningsbyrå och lokala 
avdelningar/partners för ett stort antal marknader. Administration och 
revisionshantering av dokumentationen i PLM-system (Matrix). 

2006:11-2007:03 Konsult integrationstekniker på ATG, Solvalla. Framtagning av ett 
omfattande XML-baserat produktionsflöde av InDesign- och pdf-dokument. 
Konvertera befintliga QuarkXPress-mallar till InDesign, ta fram XML-
specifikationer som fungerade med ATGs befintliga IT-miljö, verifiera 
funktion mot slutanvändare, noggrant dokumentera lösningen samt 
internutbilda systemutvecklare och användare på ATG i InDesign och 
QuarkXPress.  

2006:3-2006:6 Vikarierande NO-lärare. Södermalmskyrkans Kristna Skola.  
Matematik (kl 9), Fysik (kl 9) och Kemi (kl 7-9). 

2002:8-2003:2 Konsult tidningsproduktion, Världen idag. Att under en övergångsperiod 
leda produktionen av en veckotidning i tabloidformat. Omfattade kontakt 
med säljare, redaktion, skribenter, tryckeri och löpande sidombrytning samt 
ominstallation av produktionsmiljö vid en fysisk flytt av redaktionen. 

2000-2002  WM-data Cross Industry Solutions. Tjänsteansvarig och senare 
säljare/konsult/utredare inom EDI och annan elektronisk handel. Ansvar för 
kostnadsanalys för EDI-tjänsten, skriva och uppdatera tjänstebeskrivningar. 
Ta fram standardavtal på svenska och engelska. Administrera och uppdatera 
avtal till befintliga kunder. 

1993-1995  Magazinet. Produktionsansvarig för ett månadsmagasin i två 
språkeditioner. Planeringsansvar produktion, kontakter med redaktion, 
översättare, AD, repro, tryckeri och distribution. Sidproduktion. 

1992-1993 Data Marketing. Originalare, dvs gjorde tidningssidor och annonser  
för dataannonstidningen Data Marketing.  

1989-1990 Data Marketing. Ansvarade för arbetet med att införa datorstödd 
sidproduktion på annonstidningen Data Marketing. Arbetade även som 
originalare samt skötte kontakter mot redaktion, annonssäljare och repro. 



 
Övrig arbetslivserfarenhet 
2000- Egen företagare inom grafisk produktion, journalistik, foto och 

teknikinformation. Har bland annat de senaste åren drivit produktionen av 
fyra tunga svensk/norska reklamkampanjer för en stor grossist inom 
byggbranschen. Skriver ”success stories” för ett företag verksamt inom 
lager- och logistikoptimering. Producerar kontinuerligt en tidning för en 
branschorganisation för yrkesanvändare inom radiokommunikation. 

1998  IGP, Integrerad Grafisk Produktion. Sommarjobb: Så kallad 
”rippberedare” som tog emot kunders digitala material, kontrollerade 
materialet och skrev ut jobben på film för tryckning. 

1997, 1996  Hudiksvalls Tidning. Sommarjobb: Sid- och nyhetsredigerare för 
dagstidningssidor. Även viss teknisk problemlösning på redaktionen.  

 
Utbildning 
2002-  Doktorand på avd för Medieteknik och grafisk produktion, Kungliga 

Tekniska Högskolan, Stockholm. Forskningsområde: fildelning, framtidens 
affärsmodeller och distribution av musik. Omfattande empiriska studier av 
musik i etermedia och musiknedladdning via Internet. 

1995-2000  Civilingenjör Maskintekniklinjen med inriktning mot medieteknik och 
grafisk produktion, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

1986-1989 Treårigt tekniskt gymnasium, Hudiksvall med inriktning mot maskinteknik. 
 
Språkkunskaper 
Svenska: Flytande i tal och skrift.  
Engelska: Mycket goda kunskaper i tal och skrift.  
Tyska: Konversation. 
 
Övrigt 
2003-  Ordförande i en samfällighetsförening med 82 hushåll. 
2002- Medlem i Svenska journalistförbundet 
2000- Egen företagare tillsammans med A. Camilla Frejman. 

Verksamhetsområden: Foto, konsulttjänster inom grafisk produktion, 
teknikinformation samt frilansjobb inom journalistik. 

1999/2000 Projektledare för ”Uttryck 99” – examenspublikationen för avgångseleverna 
på KTH Medieteknik/Grafisk Teknik. 

1995-2001 Marknadsansvarig för Södermalmskyrkan. Ansvarade för upphandling  
och produktion av alla typer av trycksaker, allt från biljetter till  
affischer och böcker. Skribent och fotograf.  

1991-1992 Militärtjänstgöring kompanibefäl, T3, Sollefteå.  
 
Arbetsprover 
www.acf.nu/pdf.html  Frilansjournalistik 
www.acf.nu/forskning.html Vetenskapliga artiklar på engelska 
  
Referenser 
Lämnas gärna på begäran. 


