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JOHNNY 
KARLSSON 
Curriculum vitae 
 

PROFIL & MÅLSÄTTNING   

En ambitiös och driven person som genomfört en högskoleutbildning med toppbetyg och samtidigt 

bedrivit en elitsatsning som idrottare. Jag trivs i situationer där mycket är på gång och där delaktighet i 

beslut och förändringar uppmuntras. Är en handlingskraftig och högpresterande person som inte är rädd 

att för att ta i extra där det behövs och motiveras av goda resultat. I framtiden ser jag mig själv arbeta 

med arbetsuppgifter som berör relationsmarknadsföring, försäljning, kundinteraktion och/eller 

strategifrågor. 

UTBILDNING    

09/2009 – 06/2013 Civilekonomexamen, 240hp, Umeå universitet, Umeå 

 

 

Huvudinriktning: Service Management & Marketing 

Examensarbete: Flygresenärers attityder till relationsmarknadsföring 
 

06/2010 – 08/2010 Juridisk översiktskurs, 7,5hp, Mittuniversitetet, Östersund 

08/2005 – 06/2009 NV-programmet & Friidrottsgymnasium, Dragonskolan, Umeå 

ARBETSLIVSERFARENHET 

08/2011 – Webbutveckling och sociala medier, Strömsunds Optik, Strömsund 

 Utvecklade en fullständig hemsida samt Facebook-sida för företaget. Fick 

erfarenhet av att kommunicera och diskutera företagets olika önskemål. Ta 
fram grafiskt material. Ansvarar fortsatt för uppdateringar. 

02/2011 – Ansvarig sociala medier, Kummin, Umeå 

 Ansvarig för restaurangens Facebook-sida. Uppdateras kontinuerligt med 
uppdateringar, lunchmeny, tävlingar och bilder. Fått kunskap och erfarenhet 
hur man administrerar sociala medier. 

ELITIDROTT OCH SPONSORSAMARBETEN 

08/2003 – 08/2013 Driven och målmedveten elitidrottare som gillar utmaningar 

 Tidigare elitidrottare inom friidrott, vilket ställde höga krav på mig eftersom 
jag samtidigt studerade på heltid. Jag klarade det eftersom jag hanterar eget 
ansvar väl. Som individuell idrottare har jag också lärt mig vikten av att vara 
målmedveten och har systematiskt satt upp mål som jag jobbat mot samt 
att det verkligen krävs att jag ger mitt allt.  
 

Har dessutom ingått i en rad sponsorsamarbeten. Bland dessa finns Reebok, 
Nordic Sport, Engcon Sweden och Great Earth Scandinavia. Samarbetet har 
oftast inletts genom en presentation av mig själv där jag sålt in mig och de 
motprestationer jag kunnat erbjuda.  
 
Främsta idrottsmeriter (diskuskastare):  
Junior-VM final, Junior-EM, Skol-VM, Nordiska mästerskapen (pallplatser), 
Svensk juniormästare 6 gånger 
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FÖRTROENDEUPPDRAG/IDEELT ARBETE 

02/2013 – Marknadsgruppen, SM i friidrott 2014, Umeå 

 Del av marknadsföringsgruppen som kommer vara ansvarig för 
marknadsföringen och försäljningen kring SM i friidrott 2014. Ansvarar just 
nu för att prospektera fram tänkbara samarbetspartners och boka träff med 
dem.  

01/2005 – Ledare, IFK Strömsund/SISU Idrottsutbildarna/FC Norrland 

 Har löpande sedan 2005 haft en ledande roll vid olika träningsläger för 
ungdomar samt varit ledare för ”Friidrottsskolan” vid flertalet tillfällen. 

01/2010 – 04/2010  Projektledare (IT-projekt), Handelshögskolans studentförening, Umeå 

 IT-projekt som innebar ny hemsida med allt vad det innebär. Var 

projektledare och med i utvecklingen av Handelshögskolans studentförenings 
nya hemsida: www.hhus.se. Fick fördjupad kunskap och erfarenhet av 
användning och implementering av Control Management System (CMS). 
 

ANDRA MERITER 

01/2013 Pris för bästa marknadsplan 

 Diplom för bäst presenterad marknadsplan i konkurrens med andra 
marketingstudenter. Visade prov på hög kreativitet och en förmåga att 
operationalisera marknadsföringsaktiviteter, från tanke till praktik. 
Marknadsplanen var utvecklad till ett tjänsteföretag i dess uppstartsfas. 

01/2006 – Webblösningar till företag, privatpersoner och organisationer 

 Ågevalls Guld & Ur, SportsOfSweden, Jämtlands Tunnbrödsbageri, Rickard 
Alfredsson, IFK Strömsund 

 Har utvecklat webblösningar för bland annat ovan nämnda företag, 
privatpersoner och organisationer. I arbetet ingick konsultation med 
kunderna för att höra deras önskemål, vilket var en återkommande process 
under hela arbetets gång. Uppdateringar sköter jag fortfarande för en del av 
projekten. 

08/2011 – Webbutveckling och sociala medier, Bergmans Optik, Sollefteå 

 Utvecklade under två månader en fullständig hemsida samt Facebook-sida 
för företaget. Fick erfarenhet av att kommunicera och diskutera företagets 
olika önskemål. Ansvarar fortsatt för uppdateringar. 

SPRÅK/IT-KOMPETENS/KÖRKORT 
 

 Svenska: modersmål 

Engelska: flytande i tal och skrift 

 

Microsoft Officepaketet: mycket goda kunskaper 

Sociala medier: mycket goda kunskaper 

HTML/CSS (Webbprogrammering): mycket goda kunskaper 

Control Management System (CMS): mycket goda kunskaper 

Adobe Photoshop: goda kunskaper 

Dreamweaver: goda kunskaper 

SPSS (statistisk analys): goda kunskaper 

Microsoft Dynamics: grundläggande kunskaper 

InDesign: grundläggande kunskaper 

 

Mycket van användare av PC 

B-körkort 

 
Betyg och referenser lämnas gärna på begäran. 
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