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Robert Karlsson
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Journalistik, webb och podcast – anlita mig: 072 171 82 26

Ambitiös och idérik kommunikatör som skrivit för både Aftonbladet och DN och varit webbredaktör hos bland 
annat Passagen och Spray. Även hjälpt exempelvis Hammarby Fotboll och Mediservice med webbutveckling. 
Se arbetsprover online på: www.robertkmedia.se/arbetsprov 
 

Mina främsta kompetenser

HTML, Photoshop, Idérikedom, Webbutveckling, Wordpress, Journalistik, Ambitiös, Episerver, Adobe Audition, 
Apsis Newsletter, Podcast, Reportage, Pedagogisk, Premiere Pro, Office, Bloggande, Inspiratör, Social Media.
 

Ett urval medieuppdrag
 

Dagens Nyheter – journalistuppdrag
En serie resereportage (1-2 sidor) till Dagens Nyheters söndagsbilaga (DN Söndag).

Aftonbladet – journalistuppdrag
Fast uppdrag under fyra år för Aftonbladets bilaga Resa, plus ytterligare artiklar till huvudtidningen. 

MediService Läkarmottagning – webbproduktion och webmaster
Produktion av mediservice.se i wordpress, foto och textproduktion. Nu webmaster (underhåll och utveckling).

Hammarby Fotboll – webbutveckling och webbredaktör
Ett uppdrag att utveckla Hammarby Fotbolls officiella hemsida och därefter webbredaktör. 

Jordenrunt.nu – webbproduktion, webbutveckling och webbredaktör 

Byggt upp (i wordpress) och utvecklat sajten jordenrunt.nu.

Passagen och Spray – webbredaktör och copy
Uppdatering av passagen.se (600 000 läsare) och spray.se (500 000 läsare), produktion av nyhetsbrev och copy.

Travel Heroes – webbredaktör, press- och eventansvarig
Webbredaktör för resebutiken Travel Heroes sajt och webbshop. Redaktör för butikens produktbroschyr. 
Produktion av nyhetsbrev och pressutskick, plus presskontakt och produktfotografering för press.

Fullständig lista över mina uppdrag på: se.linkedin.com/in/robert-karlsson-83040553  
   

 

Medieutbildningar

* Påbyggnadskurs (fem månader) inom radioreportage och podcast.
* Utbildning (två terminer) inom dokumentär filmproduktion.
* Påbyggnadskurs (fem månader) inom utrikesjournalistik + praktik i Kapstaden (Sydafrika).
* Utbildning (två terminer) till journalist, ämnesblock som ingick var skrivande, research, layout, radio m.m.

 
 

Förtroendeuppdrag

Tidskriftsverkstaden (TVS) – föreningsrevisor (två mandatperioder) och valberedning (en period).

http://www.robertkmedia.se/
http://se.linkedin.com/in/robert-karlsson-83040553
http://www.robertkmedia.se/arbetsprov
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Vad säger uppdragsgivare och kolleger om mig!

Ett urval rekommendationer och referenser från uppdragsgivare och kolleger jag haft glädjen att samarbeta med.

Robert är målmedveten, initiativrik och fylld av goda idéer och uppslag. 
Dessutom punktlig och levererar alltid det han har lovat. 
Sara Svennung

Robert är bra på att göra realistiska bedömningar, är trovärdig och rak. 
Man får alltid mer än det man begärt och han håller det han lovar. 
Bo Petterson

Jag har anlitat Robert för hjälp med produktion av artiklar till vår hemsida (kilroy.se) samt även medverkan på 
våra resemässor och som expert i andra sammanhang. Han skriver mycket bra och inspirerande och har även 
kommit med egna förslag och idéer vi varit mycket nöjda med. Jag rekommenderar verkligen Robert.
Sara Pontander

Fick ynnesten att jobba med Robert på Spray Passagen. Alltid full av idéer och lämnade aldrig ett uppdrag oklart. 
Därtill en kompetent person att bolla uppslag med. 
Martin Karlgren

Robert hjälpte oss med restips och nyheter på minTur.se på ett väldigt bra sätt. Produktiv, påläst och levererade 
alltid i tid. Vi kan verkligen rekommendera Robert för liknande uppdrag.  
Martin Magnusson

Robert organiserade Resmässan i Stockholm där vi har varit utställare flera år. Mässan präglades av 
uppfinningsrikedom, god stämning, bra möten och goda resultat för vår verksamhet. Jag kan inte tänka mig en 
bättre organisatör med större engagemang för sina uppgifter än Robert."
Albin Geijer

Se fler rekommendationer och referenser: www.robertkmedia.se/referenser 

http://www.robertkmedia.se/referenser

