
CV Malin Wahlstedt (660714-1147)

1995- Frilansjournalist med firma Malins Mästerverk (bifirma till min och min mans AB TimeCode
Film & Media), sedan några år tillbaka främst som inläsare av tal- och ljudböcker. 
Uppdragsgivare: Inläsningstjänst AB för MTM (myndigheten för tillgängliga medier), universitets-
biblioteken i Göteborg, Stockholm, Lund och Chalmers, Saga förlag, Gramma korrektur samt Rox 
reportage.

Jag varvar inläsningarna med jobb som konstmodell, främst på konstskolor i Göteborg med omnejd.
På sistone har jag också börjat med standup comedy, poetry slam och annan anspråkslös läsning av 
egna texter inför publik. Jag ser det som ännu ett sätt att skriva, en inspiration till skrivandet, och ett
oerhört nyttigt sätt att lära sig vad som funkar, vad som får en publik att lyssna. 

2010 gav jag ut min egen bok, Vitsen med Opera, på eget förlag (Malins Mästerverk). Detta utifrån 
min egen kärlek till operan, med mina år som påklädare, statist, barnpassare och journalist på 
Kungliga operan och Göteborgsoperan, som bakgrund. 
Jag har även skrivit ett par refuserade romaner, och har åtminstone tre bokprojekt på gång, varav två
facklitteratur / biografier, och en skönlitterär. 

Tidigare skrivande journalist, en del layout (skrifter, trycksaker), redaktörskap (nyhetsbrev, skrifter),
stillbildsfoto och inspelningsledning vid filmproduktioner. Ämnesområden: miljö, vetenskap i 
vidare mening och emellanåt medicin, samt opera. Förutom artiklar och reportage har jag skrivit 
längre skrifter, böcker och texter för nätet.

2004-13 fackligt engagerad i styrelsen för Frilans Riks, frilansjournalisterna inom Svenska 
Journalistförbundet. Som kassör 2004-2011; som suppleant samt nordisk koordinator 2011-2013.

1994 Projektanställning SVT2 E-fekt, reporter. 
1992-93: Kanal Göteborg (innan TV4 fick sitt eget Göteborgskontor), reporter, "fältproducent" 
1992: Sommarvick på Dalademokraten i Hedemora, reporter 

Språk: engelska, franska, ”skandinaviska” (samt lite tyska, italienska, spanska och ryska). 

92- diverse fortbildning; kreativt skrivande, photoshop
1991-92 Journalistik 40 p JMG (Institutionen för Journalistik och Medier vid Göteborgs 
universitet). 
1987-90 Biologlinjen 120 p Stockholms + Uppsala universitet, med examensarbete och 
efterföljande projektanställning vid Statens Naturvårdsverk. 

Om så önskas kan jag skicka en mer detaljerad cv och referenser.
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