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REN MEDIA PRODUKTION
Eget företag startat 2010 
Film/TV/stillbild/grafisk design/
musik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
I mitt företag arbetar jag som producent och producerar 
företagsfilm där jag står för ekonomi, produktionsplanering, 
innehåll till produktion och slutprodukt fram till kund. Bl.a. 
Memira, Probi, Enzymatica, Grayling, Uponor AB m.fl. 
Produktioner för både svensk och engelsk marknad. 
Har även upphandlat filmer för kommunal kommunikation.   
Jobbat med produktioner som Kryddor från Rosengård - 
middagstips, två säsonger, till TV4Nyhetsmorgon, foto, grafik 
och redigering.  
Inhoppande journalist som riksreporter 2015 för TV4 
Nyheterna.  
I det egna bolaget filmar jag även dokumentärer såsom 
”Arvet” som sändes i TV4 2010. Fotograf i dokumentären 
”Barnen af Botildenborg” som sändes 2015 på SVT.  
OB fotograf vid större sportevenemang såsom handbolls VM 
och fotbolls VM och jobbar även som ENG-fotograf/
redigerare i dessa sammanhang.   
UR produktioner för SVT som bildproducent och fotograf.   
Bildproducent och fotograf i direktsändningar för TV4  
och för SVT.   
Fotograf, redigerare och sändningsproducent för Sydnytt. 
Filmade och redigerade "Skotten i Malmö", en 30 min lång 
nyhetsdokumentär för SVT.  
Arbetat åt Aktuellt, Rapport och Kulturnytt både inrikes och 
utrikes som fotograf och redigerare.   
Filmat reality som exempelvis Arga Doktorn, Svenska 
Husdrömmar för SVT. Djurskyddarna för Scandinavian 
studios. Tro, hopp och kärlek, Jarowskij, två säsonger, 
produktion för SVT. Även filmat drama för SVT.  
Filmat och redigerat musikalen ”1811 - det stora 
bondeupproret” som gavs ut på DVD.  
Har arbetat för olika produktionsbolag såsom Anagram, 
Mediatec, Wonder media, Scandinavian Studios, Xenofilia 
m.fl.    
Musikhjälpen 2013 där jag arbetade som fotograf/redigerare 
för ”Musikhjälpen Extra” för SVT. Musikhjälpen 2014 där jag 
arbetade i ”buren” som fotograf.  
Designar logotyper, producerar grafik till företagsfilm och 
fotograferar stillbilder i form av inredningsbilder, 
produktbilder och porträtt.  
Gått kurser i grafisk design för web och tryck. 
Kurser i Indesign, illustrator, photoshop, after effects CS6, 
premiere pro 
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TV4NYHETERNA MALMÖ/
TV4 ÖRESUND/
TV4 SKÅNE
Journalist/bildproducent/fotograf/
redigerare/trailerproducent/ 
grafiker 
2000 - 2011  

Har arbetat med mängder av olika projekt.  
Både nyheter och program.   
Arbetat som nyhetsjournalist, alltifrån kortare inslag till 
längre reportage.  
Bildproducent för nyhetssändningar, 
nyhetssändningar med gäster och studioprogram  
med gäster.   
Fotograferat och redigerat nyhetsinslag, reportage, 
sport, musikvideos, gäster.   
Skrivit och dramatiserat sketcher. Arbetat mycket med 
nyhetsgrafik och trailerproduktion. Grafiken handlade 
om att illustrera nyheter i grafik. När det gäller 
trailerproduktionen har jag ofta själv stått för 
produktion, idé och slutförande.   
Filmat, redigerat och formgett dokumentären ”Kungen 
av glasriket”.   
Har också varit fackligt aktiv under hela perioden, 
både som medlem men också som ordförande för 
TV4:s lokala journalistklubb SJF.

TV4NYHETERNA 
STOCKHOLM 
Fotograf 
sommarvikariat 2003  

Sommarvikarierade som fotograf på Nyheterna i 
Stockholm där jag i huvudsak gjorde nyhetsinslag 
men även sk direktare för nyhetsmorgon på olika 
platser.  

TV4 VÄXJÖ 
Bildproducent/fotograf/ 
redigerare/trailerproducent  
1995 - 2000  

Sände ut de första morgonsändningarna för TV4 i 
Växjö. Arbetade med nyheter och sport som fotograf 
och redigerare. Efter ca ett år blev jag stationens 
trailerproducent. Arbetade fram filmer själv från ax till 
limpa.   
Bildproducerade olika former av program och musik. 
Har även under den här tiden vikarierat som fotograf 
för nyheterna i Stockholm.   
Hade även projekt vid sidan av tillsammans med två 
medarbetare i form av humorprogram – detta 
innefattade mycket manusförfattande, regi, dramaturgi 
och skådespeleri. 

HELGE KANAL 
KRISTIANSTAD 
Fotograf  
1993 - 1994  

Praktiserade på Kristianstads lokal-tv. Det var här jag 
började min bana som fotograf. Gjorde olika 
direktsändningar och lättare redigeringar.  



UTBILDNING: 

SPRÅKKUNSKAPER: 
 
Engelska   
IT-KUNSKAPER: 
 
Adobe photoshop CS5  
Adobe Photoshop CS6 
Adobe After effects CS6 - motion graphics 
Adobe Premiere Pro CC 
Adobe Illustrator CS6 - program för illustrationer och logotype 
Adobe Indesign - program för layout och tryck 
Purple/Liquid - videoredigeringsprogram 
Final cut pro 7 – videoredigeringsprogram 
Avid Media composer - videoredigerningsprogram 
INews - media program för internbruk på SVT 
Moses - FTP-server SVT 
Polopoly - webbpubliceringsverktyg 
ENPS – kommunikationsverktyg 
Color, Final cut - colorerings program 
Da Vinci Resolve - colorerings program 
Compressor - Final cut 
Sociala medier   
KURSER: 
 
Videoreporter 2007 - TV4 
Research 2008 - TV4 
Indesign 2010 - Folkuniversitetet 
Grafisk design för web och tryck 2012 - Folkuniversitetet 
Color grading 2012 - Kulturkraft syd 
After effects 2014 - Batteri, Malmö 
Premiere Pro CC 2015 - TV4, Malmö  
 
EGEN UTRUSTNING:  
-Sony FS7, fullutrustad för ENG-jobb, webstreaming och TV-produktioner.  
-Panasonic P2 250HPX med tillhörande utrustning för ENG-jobb, webstreaming och  
TV-produktioner.   
-Nikon D800 tillsammans med en Atomos Ninja och diverse objektiv.  
För film och stillbild. Blixtar och studioblixtar.  
-Även en Gopro 5 Black och 6 black med tillhörande utrustning och drönare Karma. 
Ansvarsförsäkring och tillstånd för kommersiellt arbete.  
-Ljus- och ljudutrustning för de flesta situationer. 

TV-utbildning 
Kristianstads Komvux  
1994-1995  

Dramaturgi, fotografi, redigering, tv-teknik, tv-
produktion, ljud och bild. Gjorde min praktik på 
TV4sporten i Stockholm. 

Handel och -kontor 
Gymnasieskola Kristianstad 
1987-1989  

Ekonomi, data, handel, svenska, matematik, 
engelska och bild.  


