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Jesper Arvidsson: Engagerad fotograf och kreativ bildacrobat
Jag älskar att jobba med bilden som uttrycksform. Att från fotoögonblicket och första 
bilden se möjligheterna för hur långt man kan tänja gränserna för att få ut det bästa av 
bilden, är något jag brinner för. Jag anser alltid att en bild kan bli bättre än vad den var 
vid fotoögonblicket. Jag är en positiv och utåtriktad person som har lätt att se möjligheter 
istället för problem på jobbet eller i livet i allmänhet. Har lätt för att samarbeta och är 
målorienterad. Därför är jag van att passera och tänja gränser när det gäller kreativt 
bildarbete.

Professionell erfarenhet

 2008-ff, Fotograf/bildspecialist egna förteget Jespers Foto & Repro

Fotograf och Bildspecialist i mitt eget företag. Där jobbar jag mycket med produkt och 
matfotografering men också en del med porträtt och repotagefotografering. Många av 
fotograferingarna görs det avancerad bildmanipulation så till slut allt är utbytt eller förändrat 
från ursprungsbilden, så klart på kundens begäran.

1999-08, Fotograf/bildspecialist Södergården Reklam & Information

Fotograf/bildspecialist på Södergården Reklam. Arbetar i nära samarbete med 
projektledare och AD. Tar fram bildförslag till kampanjer. Trycksakerna varierar och 
innefattar skyltar, ställ, broschyrer, rabattkuponger, införsäljningsfoldrar, produktfoldrar 
och även hemsidor. Fotograferar alla produktbilder i byråns egen fotoateljé. Tar även bilder 
av reportage/porträttkaraktär för kunders räkning. Ansvarar för alla bilder och loggor 
vi publicerar i tryckt eller digital media. Jag fungerar som ett filter och optimerar alla 
bilder för bästa resultat. Förutom rent digitalt mörkrumsarbete så frilägger jag bilder, gör 
avancerade manipulationer och collage. Gör även enklare original och illustrationer, idag 
med CS5-paketet. Är totalansvarig för uppdatering av jobb, logotyp och bildarkivet på byrån 
och inköpsansvarig för allt material vi använder i ateljén. Är totalansvarig för att skrivare och 
provtrycksskrivare är rätt kalibrerade.

1998-99 Fotograf, Sydsvenska dagbladet

Fotograferade allt ifrån statsministermöten och 1:a-maj demonstrationer till reportage 
om hemlösa, teaterpremiärer, fotbollsmatcher och konserter. Arbetssättet varierade från 
att göra fem väldigt snabba jobb på olika platser i Skåne, till en heldag på en fiskmarknad i 
Danmark. Hela tidningsarbetet genomsyras av ett genuint bildtänkande och engagemang 
som resulterar i bra bilder. 

1997-98 Fotograf/bildspecialist, Ystads Allehanda 

Att arbeta på en lokaltidning kräver stor kreativitet från fotografen för att göra bilden/
reportaget intressant för läsaren. Jag fick ofta mina bilder publicerade på förstasidan p.g.a 
intressanta bildlösningar i bildreportaget.

1996-97 Fotograf/Bildredaktör, Arbetet Nyheterna

Arbetade som fotograf och bildredaktör. Jag hade det övergripande ansvaret för att de 
bästa bilderna användes och inte blev beskurna på felaktigt sätt. Jag prioriterade och gjorde 
urval av de bästa bilderna som fotograferna tagit som skulle publiceras på förstasidan. 
Ansvarig för inköp och försäljning av såväl svenska som internationella bilder.

	 •	 1994-96 Frilansfotograf för Svenskadagbladets Arbetsplatsbilaga
	 •	 1992-94 Kopist/skannare och fotograf, Sydöstran

Utbildning

	 •	 1994-96 Dokumentär Fotolinje, Hola FHS
	 •		1989-91 3-årig Teknisk linje, Väggaskolan Karlshamn

Övrig kompetens och personliga egenskaper
	 •		Positv och engagerad person
	 •		Samarbetsvillig och målmedveten
	 •		Flexibel, anpassar mig snabbt mellan tempoväxlingar och olika arbetsuppgifter
	 •	 Punktlig och kvalitetsmedveten
	 •		Kundorienterad

Datakunskaper
	 •	 Photoshop, Acrobat, Pitstop (används dagligen)
	 •		Indesign, Illustrator, Officepaketet (används vid behov)

Fritid
	 •	 Umgänge med familj och vänner
	 •		Resor
	 •		Matlagning & vin
	 •		Design, mode och inredning
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