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Jag har arbetat som: reporter (press, radio och TV), redaktör (press och radio), researcher 

(press, radio och TV/film), textredigerare/korrekturläsare, copywriter, författare, filmare, 

manusförfattare, pedagog, producent (läromedel, webbproduktioner, trycksaker och TV/film), 

projektledare (IT, media och organisationsutveckling) samt konsult (kommunikations- och 

organisationsutveckling). 

 

Nuvarande profession: 

Frilansande journalist, filmare, producent och författare. Framför allt har jag den senaste tiden 

producerat e-utbildningar (manus, projektledning, filmning, regi, programmering...) för bland 

annat Folksam, Scania, Försvarsmakten, Ovako, Veolia, Mitsubishi och SBR. E-

utbildningarna har gett mig ekonomisk möjlighet att arbeta med mitt författarskap. 

 

Litterära verk: 

• Natt över Oslo, roman, som utkommer i augusti 2017 

• Matsevangeliet, 2017 

• Kärnkraften är farlig och förlegad, 2013, antologi 

• Så bra svenska du talar, 2011, antologi 

• Havet i mig, 2010 

• Min mors stad, 2010 

• Svarta nejlikan. Harald Edelstam - en berättelse om mod, humanitet och passion, 2009 

• Hos doktorn, 2002 

• Färdtjänsten kommer, 1998 

• Nya tider, 1992, antologi 

• Gen-Väg?, 1991 

• Vapenkrämarna, 1988 

 

Film och TV: 

• Manus till novellfilmen Ivankallan som var årets film vid October Filmfest 2016 

• Manusarbete och research till filmen Svarta nejlikan, 2007 

• En rad dokumentärer för bland annat SVT och YLE. Dokumentären När cirkeln sluts 

(2003) visades alla nordiska public servicebolag 

 

Utbildning: 

• Manusutbildningen vid Dramatiska Institutet i Stockholm (2001-2002) 

• Examen från journalistlinjen vid Svenska social- och kommunalhögskolan i 

Helsingfors (1983-1986) 
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• Filmvetenskap vid Stockholms universitet (1982-1983) 

• Enstaka kurser i ledarskap, kommunikation och litterär gestaltning, samt interaktivt 

berättande 

  

Arbetsliv: 

Jag arbetade som konsult på kommunikationsföretaget Hamrin & Partners (2003-2013) och 

under åren 1983 till 1989 var jag anställd som journalist på bland annat Vasabladet, 

Hufvudstadsbladet, Sundsvalls tidning, Expressen, Sveriges Radio och Finlands Rundradio 

(YLE). Övriga perioder har jag drivit egen verksamhet. 

 

Övrigt: 

Gift och två unga vuxna barn. Jag bor växelvis i Sverige, Finland och Norge. 

 

Referenser: 

Lämnas på begäran. 
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