INTERAKTIONSDESIGNER SOM KAN WEBB-UTVECKLING
YRKESAMBITIONER /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
För mig är interaktionen ledstjärnan i allt jag gör, oavsett om det är kod eller design. Det är mer än
A till B; jag vill skapa en upplevelse som, utöver att faktiskt fungera och konvertera, även bygger en
relation till varumärket. På längre sikt jobbar jag mot en roll som har mer övergripande ansvar för
interaktionen.
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Interaktion Wireframes, flödesdesign, prototyping, brainstorming och Intervju-tekniker
Design Grafisk profilering, Formgivning och Koncept
Programmering PHP, MySQL, Javascript, Ajax, jQuery, HTML och CSS
CMS Wordpress, Indexhibit och Drupal
Program Omnigraffle, Textmate, Photoshop, Illustrator och Indesign
Språk Svenska (modersmål), Engelska (flytande) och Italienska (flytande)

ERFARENHET ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2013 Augusti - Mars
Anställning

Interaktionsdesigner - United Sthlm
För en större svensk site anpassade jag det mobila ramverket och coreflöden till Tablet och Desktop. Jag utarbetade även koncept till interaktiva demos.

2013 April - Juni
Praktik

Interaktionsdesigner och designer - CloudNine
Tog fram wireframes och psd-skisser för en appstore, knappar och
ikoner åt bland annat Byggmax.se och Sibyllas android-app samt
sammanställde ett design-DNA för Byggmax.se

2013 Februari - April
Examensarbete

Koncept-utvecklare och designer - Vasamuseet
Designade och utvecklade en kampanj-site kombinerad med en digital
gästbok åt Vasamuseet inför invigningen av deras nya entré. Från
kampanjsidan kan besökaren skicka ett vykort till en vän om att tillsammans uppleva en dag på museet. Samarbete med Elias Hedlund.

2012 April - Augusti
Praktik och anställning

Interaktionsdesigner - Screen Interaction
Tog fram wireframes för ett CMS åt Ericsson och ett internt CRM. Som
konsult tog jag även fram flödeschema och grafisk profil i en förstudie
till en nationell portal.

2011 Januari Egen firma, KMVdesign

Konceptutvecklare, interaktionsdesigner, designer och webbutvecklare
Parallellt med studier började jag ta uppdrag i min egen firma.
Uppdragsgivare har varit fotografer, skivbolag, bokförlag, designers och
produktionsbolag, både i Sverige och utomlands.

UTBILDNING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2011 - 2013

Interaktionsdesign, Nackademin Stockholm, SE
Användbarhet, projektmetodik, webbprogrammering och grafisk design.

2011

Grafisk Kommunikation, Folkuniversitetet Stockholm, SE
Bildanalys, typografi och grafisk formgivning.

2010

PHP och MySQL, Åsö Komvux Stockholm, SE
Programmering med fokus på hämtande av data och sortering, byggde en
blogg som slutprojekt.

2006-2009

Konceptdesign, Design Academy Eindhoven, NL

2003 - 2005

Konsthantverk och form, Nyckelviksskolan Stockholm, SE
Konstnärlig utbildning med extra vikt på att hitta ett eget uttryck i givet
material.

2002 - 2003

Italienska språket, LinguaDue Milano, IT
Kurs i det italienska språket med betoning på tal.

Projektbaserad utbildning för produktdesign med fokus på koncept.

