
Hej! 

 

Mitt namn är Daniel Grahn och jag är 27 år. Nyss färdig examiniserad filmarbetare på 

utbildningen Filmcrew på Gotland. Jag har lite erfarenhet inom branschen då jag har jobbat på 

2 stora skolprojekt, ett par kortfilmer/pilot och en Tysk tv serie på Gotland. Jag har erfarenhet 

inom Byggledning, Snickeri, Attributör, SFX, Scenograf assistent, Rekvisita assistent och El 

assistent. Så nu letar jag efter en ny produktion att hoppa på.  

 

Vem är då jag? Nära och kära brukar beskriva mig som en riktig glädjespridare. Men också 

omtänksam och genomsnäll. Jag tror de har rätt för det rimmar med min livssyn: jag bryr mig 

väldigt mycket om andra människor och hoppas att folk gör det samma för mig.  

 

Jag är extremt stresstålig och känner inte av stress överhuvudtaget och jobbar alltid i det 

tempo som arbetsuppgifterna kräver - Jag är fysiskt stark då jag tränar på gym flera gånger i 

veckan, det är betydande att vara i god form och tänka på sin kropp och hälsa. 

 

Jag har alltid nära till ett skratt, humor är gott för själen och jobbet blir också roligare och mer 

inspirerande då. Gillar att arbeta i ett högt tempo och kan vara självständig och initiativrik när 

arbetet så kräver.  

 

På fritiden gillar jag att träna och ta långa promenader. Är extra lycklig när jag umgås med 

härliga vänner - något man aldrig kan få mycket av. Jag älskar äventyr! Backpackade helt 

själv i några asiatiska länder under några månader. Anser det fascinerande att vara i ett nytt 

främmande land där man sannerligen får kommunicera, trots språkliga barriärer, för att 

komma vidare på sin upptäcktsfärd.  

 

Jag är 100% flexibel angående att jobba dag, kväll eller helger. Likaså om det är del- eller 

heltid.  

Hoppas höra från er! 

 

Allt gott! 

Med vänliga hälsningar, Daniel Grahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meritförteckning 

 

 

Anställningar  
 

Network Movie  Scenograf Assistent  2017 

Axelssons Snickare  Inredningssnickare   2008 - 2009 

Grahns Torghandel   Säljare   2004 -  

 

Utbildningar/skolor 
 

Gotlands folkhögskola FilmCrew Byggledare/SFX  2015 - 2017 

Bona Folkhögskolan  Allmän Linje   2010 - 2012 

Dackeskolan Hantverkslinjen  Möbelsnickeri  2005 - 2008 

 

 

Övrigt 
 

Spelföreningen  Manticore  Revisor   2011 - 2012 

 

Goda datakunskaper. 

Talar och skriver flytande svenska och engelska.  

Innehar B-körkort och bil.  

 

Referenser:  
Kave Raufi, lärare FilmCrew:   0736-80 58 81  

Peter Ragnarsson, lärare Bona Folkhögskola: 0707-31 81 33  
 

Fler referenser kan ges efter begäran 

 

Daniel Grahn  

Verkstadsvägen 127A, Motala 

0761-47 81 13 

daniel_grahn@live.se 

891027-1975 

 


