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UX/UI / Designer / Art Director / frilanskonsult
LinkedIn: www.linkedin.com/in/osten
Portfolio: www.ostenhallberg.se
Mobil: 070-722 49 03
E-post: osten@digitalfabriken.se
Adress: Igeldammsgatan 32, 112 49 Stockholm

SAMMANFATTNING & MÅL
Aktuellt: 2018 gick utbildningen: UX & Digital Design, 3-mån heltid, Berghs.
Hade mycket kunskap innan men utbildningen täppte till några luckor.
Var med och satte igång ett Minecraft-projekt för skolor 2018, SL/Tvärbanan.
Erfarenhet: 24 års blandad erfarenhet av idéarbete, art direction och grafisk
design. 17 års erfarenhet som konsult. 16 års erfarenhet av att bygga webb.
Bott utomlands ca 4 år.
Egenskaper: Kreativ, Idérik, nyfiken, bred livserfarenhet, gillar människor,
ödmjuk, bra teamwork:are, förstår ekonomi och ”affären”.
Mål: Önskar jobba med utveckling av digitala tjänster i team och i
rollen som UX / UI Designer eller likande. Som frilans eller anställd.

ARBETSLIVSERFARENHET
2017 – 2018

Digital Designer, Webbredaktör
Projekt: Tvärbanans utbyggnad till Kista / SL
Konsult, Stockholm
Redaktör med fokus på det digitala. Produktion av både digitalt- och print-material. Hade
ansvar över projektets webbsida (på sll.se), arrangerade event med VR (virtual reality).
Kom också på idén om att skolbarn kan lära sig samhällsbyggnad digitalt genom spelet
Minecraft. Satte ihop en aktivitetsplan. Lansering hösten 2018.
2012 – 2017

Webbutvecklare, UX/UI designer / Grafisk formgivare
Egna klienter
Konsult, Stockholm
Under denna period inriktade jag mig på att erbjuda webblösningar i WP, Joomla och andra CMS
med fokus på design och användarupplevelse. Kunder under denna period var bl.a.: KTH,

Judiska Museet, Erteco, BC-Office. Flyttande under perioden in på kontorshotellskollektiv på
Kungsholmen.
2009 – 2012

Webbutvecklare / Grafisk formgivare / Egna digitala projekt
Egna klienter
Konsult, Bangkok / Stockholm
Satt denna period (lågkonjunkturen) till och från i Bangkok och utvecklade egna digitala projekt.
Jobbade samtidigt med olika svenska klienter online. Bland annat hjälpte jag webbhotellet ”Balou”
som hade tagit över Sprays e-handelsshoppar, att installera och designa deras kunders shopar.
2007 – 2009

Kreativt ansvarig / Art Director
Reunited Digitalbyrå
Konsult, Stockholm
Befintlig webbyrå fick nytt namn och jag blev kreativt ansvarig. Hjälpte bland annat till att vinna
pitch för Osram Sverige (B2B) 2007. 2008 slog lågkonjunkturen till och byrån gick i konkurs 2009.
2005 – 2007

Art Director / Grafisk formgivare / Egna digitala projekt
Egna klienter
Konsult, Bangkok
Under denna period jobbade jag heltid från Bangkok online, per mail och ip-telefon mot klienter
främst i Sverige. Men även Bangkok och övriga världen.
2001 – 2005

Art Director / Grafisk formgivare
More Reklambyrå
Konsult, Stockholm
En kul period med ett bra byråteam. Klienter som Rodamco, Haninge C, Nacka forum,
Recipharm, Tallink Silja m.m. Hjälpte till att vinna flera pitcher som fick byrån att växa.
Jag var över på Azorerna (en ö) i ett eget projekt och hjälpte till att göra en resetidning.
1998 – 2001

Art Director / Grafisk formgivare
EstLine (inhouse, resebyråverksamhet)
Anställd Stockholm
Hjälpte till att bygga upp nystartad inhouse-avdelning. Arbetsuppgifterna innefattade allt från att
skapa stora annonskampanjer, resekatalogsproduktioner till att sätta ihop modellfotograferingar.
Åkte på ett 30-tal arbetsresor till Estland, Lettland och Ryssland. Jobbet innebar stor utmaning då
vi försökte bygga upp varumärket igen efter Estonia-katastrofen 1994.

1997 – 1998

Originalare
Teleinfomedia (Telia)
Anställd Stockholm
Uppstartsprojekt för produktionen av de första telefon-katalogerna i 4-färg i Sverige.
Tekniskt avancerade arbetsflöden och processer och ett stort bra team gjorde det till en rolig och
lärorik arbetsplats
1990 – 1994

Psykvårdare / Vårdare
Kriminalvården, Psykiatrin - specialavdelning, Österåkersanstalten
Anställd Stockholm
Fick löpande bra internutbildning i psykiatri. Vi gick också i gruppterapi för att klara den psykiska
pressen och för att kunna hålla arbetslaget starkt.
Special-psykavdelning med 10 platser där kriminalvårdens svåraste fall inackorderades.
Arbetet gick i stort ut på att övervaka, handleda och samtala med de intagna.
1988 – 1998

Förman & lastbilschaufför i USA
Ez-Move (flyttfirma)
Anställd Los Angeles, Ca, USA
Lastbilschaufför och förman över ett team på 2–3 st man.
1987 – 1988

Distributionsinspektör
DN
Anställd Stockholm
Bilaga till DN. Ansvarig över tidningens distribution för 25% av Stockholmsområdet och över cirka
400 st tidningsbud.
1987

Familjeföretagare i USA
Scandi Candy
Familjeföretag, Fort Lauderdale, Fl, USA
Jag, min far och bror emigrerade och startade upp en kokosbollsfabrik i USA utan tidigare
erfarenhet. På grund av vissa omständigheter återvände vi hem igen efter 10 månader.

URVAL AV KUNDER JAG JOBBAT MED
SL, Judiska Museet, KIC InnoEnergy /KTH (hjälper startups inom KTH), FoU NordOst, Stockholm Hamnar,
Osram, Sapa, Recip, Rodamco, Tallink, MSC Cruises, Diplomat Hotell, Haninge Centrum, Nacka Forum, Tropical
Snacks, Nordaq Fresh, More Reklambyrå, Reunited Reklambyrå, Marinshopen, Business Center Office. Prebona,
Erteco. Ballou webbhotell. (+ cirka 600 st mindre och medelstora kunder över hela Sverige genom
Logofabriken.se och lika många internationella kunder genom Logoking.com

UTBILDNING
2018 – 2018

UX / Digital Design, 3 månader, heltid
Berghs School of communication, Stockholm
2012 – 2013

Diplomerad Webbmaster, 126 h, deltid
Folkuniversitetet, Stockholm
1994 – 1996

Art Direction & Grafisk formgivning, 2 år, heltid
Berghs School of communication, Stockholm
1991 – 1992

Reklamkommunikation, 1 år, förebyggande, deltid
Berghs School of communication, Stockholm
1990 – 1991

Reklam och Grafisk formgivning, 1 år, förebyggande, deltid
Berghs School of communication, Stockholm
1986 – 1987

Reklam, försäljning & Marknadsföring, 1 år, heltid
Frans Schartau, Stockholm
1982 – 1984

Ekonomisk linje, 2 år, heltid
Fridhemsplans Gymnasium, Stockholm

KURSER
2018, Tala inför grupp, Folkuniversitetet, Stockholm
2017, Skriva bättre texter i arbetslivet, Folkuniversitetet, Stockholm
2014, Server & Databashantering, privatutbildning, Stockholm
2014, Projektmetodik, Folkuniversitetet, Stockholm
2013, Arbeta tidseffektivt, Folkuniversitetet, Stockholm
2013, Streetfotografering, Marcus Johansson, Paris
2012, Bygg en App (App-CMS), Folkuniversitetet, Stockholm
2011, Programmet Flash, Roda, Stockholm
2010, SEM, Onlinekurs, Australien
2010, Engelska skrivarkurs, distans Medborgarskolan
2008, Skriv businessmail på engelska, Medborgarskolan

DATORKUNSKAPER
Mac OX = 26 år. PC = Grundläggande
Indesign, Illustrator och Photoshop = 26 år
Premier pro, After Effects, Sketch, Invison = Grundläggande
Wordpress (utvecklare) = 9 års erfarenhet
Joomla och Episerver = Grundläggande
HTML, CSS = Grundläggande

SPECIELLA KUNSKAPER
Bred kunskap inom området reklam, design, grafisk- & digital kommunikation och har gjort det
mesta inom detta under 24 år. Tex: digital & grafisk design, illustration, förpackningsdesign, bokoch tidnings-produktioner, annonser och kampanjer, logotyper & grafiska profiler,
förpackningsdesign, filmproduktion, radioreklam, webbdesign och webbarkitektur, digitala
nyhetsbrev, webbshoppar med betallösning m.m. Har även kunskap inom SEO och SEM.

SPRÅKKUNSKAPER
Svenska, modersmål
Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift
Thailändska, förstår enklare samtal

ÖVRIGT & PERSONLIGT
Är uppväxt i en entreprenörsfamilj och har pratat affärsidéer,
målgrupp, marknadsföring, försäljning och företagsekonomi och
liknande sedan barnsben. Förstår ”affären”.
Har senaste 10 åren besökt eventen ”Internetdagarna” och
”Webbdagarna” för att hänga med, uppdatera mina kunskaper.
Har djupintervjuat cirka 600 egna företagare, ofta VD:ar per telefon
genom min nättjänst under 15 års tid.
Utbildar mina kunder (roll: redaktörer) i Wordpress per telefon.
Mina intressen och gemensam nämnare är: Teknik, människor,
innovation och design. Gillar även resa och träna på gym.
Har sedan jag var barn varit nyfiken och intresserad av framtid och
tekniska innovationer. Man kan nog kalla mig lite för en futurist.
Streetfotografering (fånga människor i olika ögonblicket) är en av
mina stora hobbisar.
Har bott utanför Sverige i cirka 3 1/2 år. USA & Asien.
Är med och driver ett kontorskollektiv med 13 rum på Kungsholmen.
Är en social och öppen person. Ödmjuk enligt andra.

REFERENSER
Referenser lämnas på begäran.

