
Profil 

Jag har från slutet av 1980 till idag träffat många färgstarka karaktärer i mitt jobb som Tv 
producent och idag har jag ett mycket starkt kontaktnät inom medie och kommunikation.

Jag har 30 års erfarenhet av medieproduktion. Min roll som producent/bildproducent 
innebär att vara arbetsledare och det som en stark teambyggare. Jag får ofta höra av 
medarbetare att de inspireras och entusiasmeras med mig - mot samma mål 

Mitt yrkesmål idag är att delta i de dagliga arbetet och dela med mig av mina 
erfarenheter från tv branschen, läraryrket och service.
 
Mejl: urbantelevision@yahoo.se

Hemsida: www.urbantelevision.org

Mobil: 0705229331
http://linkedin.com/in/urban-eriksson-b847907a 

2018 - Befattning - företag  

2018 Hösten till vår 2019 kommunikatör Stockholm stad/KRAMI. 

Under våren/Lärare på medieinstitutet STHLM i ”content marketing” och 
”studieproduktion för online videoproduktion”. 

2017 - 2015 

2017 Bildproducent SVT Stockholm fiction. 

2016-2015 bildproducent UR Kunskapskanalen. 

2014 - 2011 

2014 Sthlm Tv 4 bildproducent nyheter/kväll. 
2013 Malmö producent programutvecklingen SVT MALMÖ.  
2012 Vinter. Ansvarig producent och lärare för en Workshop i 3D taknik i 
Västerbotten. 
2011 Bildproducent Humorshow Björn Gustavsson, David Druid, Kodjo Akolor. 
2011 Sommar/höst. EB producent Spårlöst kanal 7. 

2010 - 1987 

2010 Regi/Bildproducent i direktsänd 3D för biograf/ folkets bio. Opera Faust i 
samarbete med Folkoperan Sthlm. 
2009. Exekutive producent på produktionsbolaget Spun Gold i London, för   
produktion av formatet Bingolotto i Storbritannien. 
1992-99 SVT Sthlm/fiction producent/bildproducent. 

1989-92 STRIX Television producent, bildproducent, fotograf och scenograf.  
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1987-89 Voff filmproduktion. 

Utbildning 
2014 STDH ”Postproduktion för producenter” 8 poäng. 
2014 STDH ”Manus söker plats”. 8 poäng.  
1987-88 Sthlm filmskola. Regi, filmklipp, produktion. 
1980 Uppsala universitet ”Historia för ämneslärare. 

Övriga meriter 
1986-87 Receptionsansvarig för Hotell Karolinen och Åre servicecenter.  
1984-87 Ägare av café och brödförsäljning i Uppsala Saluhall. 
  

Språk 
Engelska - goda kunskaper i tal och klarar mig bra i skrift 
Svenska som modersmål. 

Förtroendeuppdrag och utnämningar 
Samtliga  av mina uppdrag som producent har varit förtroendeuppdrag, jag har som 
producent blivit nominerad till kristallen 2006, vi vann inte. I Tv branschen ansågs 
jag som en av nordens främsta bildproducenter under hela 1990 talet. 

Referenser lämnas på begäran. 
  

Vänligen Urban 
  


