
REDAKTIONELLT PLANERINGSPROJEKT
Gävle,  2015 

Drev ett projekt för att gemensamt ta fram ett nytt sätt att 
planera redaktionellt innehåll på alla Mittmedias redaktioner. 
En stor utmaning där jag lärde mig mycket kring projektledning. 

ARBETARBLADET I DAG
Gävle,  2013 

Startade upp lokala nyhetssändningar i webb-tv-format. Hade 
helhetsansvar för produktion, planering och uppföljning. 

David Holmqvist
Digital redaktör

OM MIG EXPERTIS

ERFARENHET FRÅN ARBETSLIVET

SYDSVENSKAN / HELSINGBORGS DAGBLAD

UTBILDNING

Jag har många års erfarenhet av att anpassa och producera 
innehåll för digitala kanaler. Det här gör att jag har bra känsla 
för vad som lyckas få spridning och läsning. Att jobba kreativt 
med text, rubriker, foto, video är det som driver mig i det 
dagliga arbetet. Utgår alltid från analys och strategi när jag 
värderar och prioriterar innehåll. Mångsidighet, optimism och 
kreativitet är mina största styrkor. Ålder 34 år.   
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david@davidholmqvist.se
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Webbredaktör,  2016

Jobbar dagligen med sydsvenskan.se och hd.se, som tillsam-
mans har över 4,4 miljoner digitala besökare i veckan. 
Fokus i det dagliga arbetet är att optimera material för maximal 
spridning på sociala medier och sajterna. Jobbar i realtid med 
nyhetsflöden vilket kräver noggrannhet, fokus, tempo och 
känsla för målgruppen.     

LEDARSKAPSUTBILDNING
Mittmedia, 2014
Inriktning mot delat ledarksap.

BILDJOURNALISTPROGRAMMET
Mittuniversitet, Sundsvall,  2002-2005
Journalistutbildning

MEDIEPROGRAMMET     
Borgarskolan, Gävle,  1998-2001  
Inriktning foto, video, ljud.

MITTMEDIA / ARBETARBLADET   
Digital chef,  2013-2016

Ansvarig för Arbetarbladets digitala produkter och publicering-
skanaler; mobil, webb, sociala medier och tv. Personalansvar 
för sex medarbetare i den digitala gruppen och ingick i 
redaktionsledningen. Fokus låg på att driva förändring på 
redaktionen mot digital utveckling och omställning. Drev också 
utvecklingsprojekt på koncernnivå.

ARBETARBLADET / GEFLE DAGBLAD
Webbredaktör,  2009-2013

Jobbade dagligen med innehåll, underhåll och utveckling på 
arbetarbladet.se och gd.se. En stor del av jobbet innebar att 
skriva anpassade texter, paketera material och få ut maximalt 
av det som publicerades. Jobbade också som videoreporter 
och med utvecklingen av vår webb-TV vilket innebar att ta våra 
livesändningar framåt. 

PERSONLIGHET

SAGT OM MIG

2 PROJEKT SOM JAG GILLAT

NÄR JAG INTE JOBBAR

Kaffe

Fotografering Resor

Konserter Snickeri

Orientering

” Vi skulle inte vara där vi är idag om det 
inte var för dig ”  

Daniel Nordström, tidigare chefredaktör Arbetarbladet


