
Hej. Mitt namn är Karl och är utbildad ingenjör inom design- och produktutveckling med intresse 
för bild och form. Arbetar som teknisk visualiserare på Etteplan Sweden samt har en egen firma 
inom design. 

Mina styrkor är inom visualisering, CAD och matematiska beräkningar. Tidigare har jag utbildat 
mig inom 3d-visualisering (animationer & stillbilder) med senare arbete i form av praktik och 
anställningar. I matematik har jag läst ett flertal fördjupade universitetskurser och arbetat med 
att hjälpa elever i ämnet. Det återkommer också i visualiseringsarbetet i form av kodning och 
interaktiva projekt; såsom processuella geometrier, spelmotorer och virtual reality.

I projekt har jag vana att planera, tydligt kommunicera, lyssna och arbeta målinriktat. Både via 
distans och på plats med människor världen över, och med en positiv attityd till allt och alla. Fritid 
ägnar jag till friluftsliv, läsande, måleri och datorer. Hälsan är god och promenerar dagligen med 
min hund Elly.

■ 2015-08 - 2018-08

■ 2010-08 - 2012-06

■ 2006-08 - 2009-06

Chalmers tekniska högskola, Design och produktutvekling, 180 hp
Universitetsprogram till högskoleingenjör. Ingenjörsrelaterade kurser inom bl.a. matematik, 
konstruktion, tillverkning- och materialteknik. Designrelaterade kurser inom bl. a. designmetodik, 
användarstudier, ergonomi och modellering. 
Utfört exjobb på Volvo Cars Design inom virtual reality relaterat till CAD-arbete.

Yrkeshögskolan Göteborg, Computer Graphic Design, 400 yh-p
Yrkesprogram inom 3d-grafik och visualisering. Fokus i att skapa verklighetstrogna stillbilder och 
animeringar för använding inom arkitektur, reklam, fordon och verkstadsindustri.
Utfört två praktiker, 3 mån vardera, hos Edithouse Filmworks och Alten Sverige med senare 
projektanställning.

Polhemsgymnasiet, Teknikprogrammet, Industriell design
Högskoleförberedande med fördjupad inriktning på matematik, teknik, form och kommunikation

Arbeten

■ 2018-10 - pågående

■ 2012-10 - pågående

Teknisk visualiserare, Etteplan Sweden AB
Visualisering av produkter, gränssnitt och tekniska funktioner i form av illustrationer, 
3d-animeringar och interaktiva applikationer. Internationella kunder inom verkstadsindustri 
och medtech. Projekten är riktade varierat mot professionell verkstadspersonal och allmänna 
slutkunder.

Designer, Egen Firma
Återkommande uppdrag inom design och arkitektur. Exempel med mer info finns på min hemsida 
www.kross.se
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