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INTRODUKTION 

Mitt namn är Linus Karlsson jag är 30 år och uppvuxen i Stjärnhov, Södermanland. Jag har arbetat som 

IT-konsult med varierande uppdrag i tio år samt byggt upp och driver en verksamhet inom 

hållbarhetsbranschen under fyra år. Jag har ett långvarigt genuint intresse för IT-branschen och service 

vilket har styrt in mig på intressanta arbeten och utmanande projekt genom åren (se uppdrag och projekt). 

2007 flyttade jag till Nyköping för att studera på Handels- och administrationsprogrammet. I dag bor 

jag i Nyköping tillsammans med min fru och tre barn. Jag uppskattar trädgårdsarbete och renovering av 

huset. Jag är lugn, trevlig och trivs med att hjälpa och stötta andra. Genom mina tidigare arbeten, 

utbildningar och eget intresse har jag samlat på mig en bred teknisk kunskap som förenklar inlärning av 

nya system och arbetssätt. Jag tror på att utveckla nya arbetsrutiner med hjälp av modern teknik som 

inte bara effektiviserar och gör verksamheter med lönsamma utan också gör det roligare att arbeta. Jag 

talar och skriver flytande svenska och engelska samt har körkort med tillgång till bil. 

 

UTBILDNINGAR OCH KURSER 

Tessinskolans Gymnasium .................................................................................................. 2007 – 2010 

Handels- och administrationsprogrammet 

NTI-skolan Stockholm ........................................................................................................ 2011 – 2013 

Eftergymnasiala utbildningar – Programmering A, Persondatorer, Matematik B, 

Naturkunskap B, Webbutveckling 1, Digitalt Skapande 1, Datorteknik 1A & B samt 

Engelska nivå 6 

NoWire WiFi-utbildning ..................................................................................................... 2014 – 2014 

Utbildning inom avancerade trådlösa nätverk med Ruckus-produkter 

Affärsmannaskapsutbildning ............................................................................................. 2015 – 2015 

Magnus Le Grand från Well Training om affärsmannaskap vid flera tillfällen 

Utbildning i Windows 10 i samband med lansering ......................................................... 2015 – 2015 

Windows 10-utbildning för systemkonsulter 

VMware grundutbildning ................................................................................................... 2015 – 2015 

Grundutbildning tillhandahållen av Datarådgivarna 

Nätverk och DNS grundutbildning .................................................................................... 2015 – 2015 

Grundutbildning tillhandahållen av Datarådgivarna 

Ett kundvänligare Sverige med Jesper Low ..................................................................... 2016 – 2016 

Utbildning i service och företagande 

Affärsmannaskapsutbildning ............................................................................................. 2018 – 2018 

Utbildning tillhandahållen av Atea Sverige AB 

Google Workspace Professional Certificate Training Programs .................................... 2021 – 2021 

Pågående utbildning med mål att bli certifierad som Google Workspace-specialist 

som administratör över Workspace och tillhörande core-produkter. 
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ANSTÄLLNINGAR, UPPDRAG & PROJEKT 

Dreamhack AB .................................................................................................................... 2004 – 2009 

Projektplanering och utförande av fritidsgård på Elmia Kongress & konserthus 

McDonald’s Sverige AB ...................................................................................................... 2007 – 2008 

Kassa- och kökstjänst 

Elgiganten AB ...................................................................................................................... 2010 – 2011 

Säljare datorer och kringutrustning samt felsökning och reparationer i verkstad 

Hyrmaskiner BoZenk AB ................................................................................................... 2010 – 2011 

Butiksförsäljning samt ansvar och utveckling av företagets hemsida 

Nyköpings Kommun............................................................................................................ 2011 – 2014 

Personlig assistent på stödboende inom vård och omsorg 

Skanska AB .......................................................................................................................... 2012 – 2013 

Projektanställd som IT-konsult för dokumentdigitalisering 

Klövern AB .......................................................................................................................... 2013 – 2013 

Projektanställd som IT-konsult för support, intranätsbygge och telefoniupphandling 

ATEA Sverige AB ................................................................................................................ 2013 – 2014 

Projektanställd som IT-konsult för större utrullningsprojekt för över 8,000 klienter 

UK Gaming (tidigare TYP ETT LAN) ................................................................................ 2014 – 2017 

Ansvarig arrangör för Nyköpings största LAN-party 

Datarådgivarna AB ............................................................................................................. 2014 – 2017 

IT-konsult mot SMB-kunder med blandade arbetsuppgifter inom server och klient 

SESF Sörmland.................................................................................................................... 2014 – 2017 

Grundare och ordförande av Sörmlands Svenska E-sportförening 

Svenska E-sportföreningen ................................................................................................. 2016 – 2017 

Engagemang i styrelsen på riksnivå som kassör i styrelsen 

Hackathon 11/11 .................................................................................................................. 2016 – 2016 

Medarrangör för Nyköpings första hackathon med fokus på hållbarhet i samhället 

Lokalt föreningsengagemang ............................................................................................. 2016 – 2017 

IT-ansvarig för klienter, serverar, nätverk, övervakning, CCTV och backup i föreningen 

Atea Sverige AB ................................................................................................................... 2017 – 2021 

Ansvarig för utveckling, utbildning, beställning och underhåll för Atea Virtual Reality (VR) 

som jag byggde upp som tjänst inom Atea på riksnivå. 

Upphämtning.se ................................................................................................................... 2019 –           

Grundare av verksamheten Gorillans Återbruk & Auktion (Upphämtning.se) som innefattar 

lokal välgörenhet, butiksverksamhet, försäljning online med fokus på hållbarhet i samhället 

samt intresseskapande för återbruk och miljö. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län ................................................................................... 2021 –          

IT-samordnare med ansvar för drift, support, beställningar och effektivisering av datorer, 

kringutrustning, telefoni, larmsystem samt EFOS-portalen. Dagligt tillgänglig in house-support samt 

löpande projekt med syfte att förbättra den lokala IT-arbetsmiljön och arbetseffektiviseringen för 

verksamheten. 
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UPPMÄRKSAMMADE PROJEKT I MEDIA 

IDG 20 augusti 2012 – ”Operativsystemet som gör dig anonym” 

Ansvarig för den grafiska designen i operativsystemet IprediaOS. I grunden ett 

operativsystem där all trafik mot internet krypteras med I2P. Lättanvänt och riktar sig 

mot journalister och rättsaktivister i länder där behov finns att hålla sig anonym. 

Sörmlands Nyheter 11 april 2016 – ”Linus vill hjälpa föräldrar få app-koll” 

Ett projekt där jag ville hjälpa föräldrar att få bättre koll på sina barns app- och 

mobilvanor, med fokus att försvåra grooming och övergrepp mot barn genom 

modern teknik. 

Sörmanlands Nyheter 16 oktober 2016 – ”Linus laddar upp inför LAN-festen” 

Grundare av Nyköpings största LAN-party med över 120 deltagare för att barn och 

unga vuxna i Södermanland skulle bli uppmärksamma på E-sporttreden och 

möjligheterna inom E-sport. 

Sveriges Radio P4 22 november 2016 – ”Årets julklapp! Katarina Wahlström” 

Samtal med Katarina Wahlström (SR) där vi pratar om Virtual Reality (VR) som 

årets julklapp. 

 

SVT 11 november 2016 – ”Nu inleds ett 24 timmars hackathon i Nyköping” 

Medarrangör till Nyköpings första hackathon där deltagare under 24 timmar i 

grupper skulle lösa olika hållbarhetsfrågor i Nyköpings Kommun. 

 

Sveriges Radio P4 2 december 2016 – ”Är e-sport en sport? Jonas Carnesten” 

Samtal med Jonas Carnesten (SR) där vi pratar om E-sport. Detta var i samband när 

jag grundade SESF Sörmland i Nyköping för att knyta samman E-sporten på lokal 

nivå. 

Sörmlands Nyheter 27 april 2019 – "Han vill hämta dina grejer - och sälja dem” 

Uppstarten för Upphämtning.se på förstasidan i Södermanlands Nyheter. Intervju 

gällande verksamheten. 

SE HIT 1 oktober 2019 – "5 snabba till Linus” 

Reportage i gratistidningen SE HIT om Upphämtning.se. 

Sörmlands Nyheter 3 oktober 2019 – "En mix av loppis och välgörenhet” 

Sörmlands Nyheter gräver djupare i Upphämtning Give och gör ett reportage i 

Familjesidan. 

Sörmlands Nyheter 13 november 2019 – "Verksamhet flyttar till ny lokal” 

SN informerar om att Upphämtning.se expanderar och byter lokal. Mindre reportage 

i papperstidning samt större reportage på hemsidan. 

Sörmlands Nyheter 30 november 2020 – "Linus tog steget och satsade på 

återvinning” 

Först ut att nomineras till ”Årets lokala hjälte 2020” för verksamheten 

Upphämtning.se. 

http://techworld.idg.se/2.2524/1.461061/operativsystemet-som-gor-dig-anonym
https://www.sn.se/personligt/linus-vill-hjalpa-foraldrar-fa-app-koll/
https://www.sn.se/nyheter/linus-laddar-upp-infor-lan-festen/
https://files.oshosting.se/sverigesradiop4/p4sormland_arets_julklapp_2016-11-22.mp3
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/nu-inleds-ett-24-timmar-hackathlon-i-nykoping
https://files.oshosting.se/sverigesradiop4/p4sormland_sesf_2016-12-02.mp3
https://files.oshosting.se/sverigesradiop4/p4sormland_sesf_2016-12-02.mp3
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20190427-cover-paper-merge.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20190427-cover-paper-merge.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SEHIT20191001-paper.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SEHIT20191001-paper.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20191003-paper.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20191003-paper.pdf
http://give.upphamtning.se/
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20191113-paper.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20191113-paper.pdf
https://sn.se/nyheter/nykoping/upphamtning-se-flyttar-till-ny-lokal-sm5273340.aspx?fbclid=IwAR1VlkB6hPcvD6PtKiXN8_uMJo13FmUx9Ygyb1nkR1PqrJD_N9LLsjn-9RE
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20201130-cover-paper-merge.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20201130-cover-paper-merge.pdf
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Sörmlands Nyheter Affärsliv 10 mars 2021 – "Upphämtning.se vill göra återbruk 

hett” 

Artikel med fokus på företagen i affärsdelen Kungshagen i Nyköping skriven av 

Södermanlands Nyheters Affärsliv. 

Podcasten Hemkänsla 10 mars 2021 – "Upphämtning, en verksamhet som växer” 

Fia och Martin gästas av Linus Karlsson, som driver den "moderna" loppisen 

Upphämtning.se. Han berättar om hårt jobb men också tjusningen att jobba med sin 

familj. Avsnittet finns att lyssna på i sin helhet här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Bostadsadress 

Skalbaggevägen 18 

611 63 Nyköping 

Mobilnummer 

070 – 257 65 91 

 

E-post 

linus@oshosting.se 

https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20210310-paper.pdf
https://files.oshosting.se/upphamtning/SN20210310-paper.pdf
https://poddtoppen.se/podcast/1497736031/hemkansla-om-farg-heminredning-och-hemkansla/upphamtning-en-verksamhet-som-vaxer
https://poddtoppen.se/podcast/1497736031/hemkansla-om-farg-heminredning-och-hemkansla/upphamtning-en-verksamhet-som-vaxer
https://files.oshosting.se/upphamtning/Hemknsla_Avsnitt_7-2021.mp3
mailto:linus@oshosting.se

