
Otto Fredriksson 
Systemvetare från Lunds Universitet 

BIOGRAFI 

Otto Fredriksson: Systemvetare, webbutveckling, gym, tennis & entreprenörskap. 
 
Till sommaren är jag klar med min utbildning på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds Universitet. Jag har haft en 
fantastisk tid, lärorik, utvecklande och rolig. En av mina mest lärorika terminer var i Sydney, som utbytesstudent på UTS, University of 
Technology Sydney. 

UTBILDNING 

Universitet 

2017 - 2018 

Lunds Universitet 

Efter kandidaten i systemvetenskap har 
jag fortsatt med en termin på Magistern 
i Informationssystem, och den här 
terminen har jag skräddarsytt med 
Webbutveckling och Projektledning. 

Utbytestermin 

2016 

Termin 5 

UTS, University of Technology 
Sydney 

Universitet 

2014 - 2017 

LU - Systemvetenskap 
 
Systemvetenskapliga 
kandidatprogrammet vid Lunds 
Universitet 
 

ARBETSLIVSERFARENHETER 

Mentor 

2017 - pågående 

Mentor vid Lunds Universitet 

Den 8 november 2017 blev jag anställd av Lunds Universitet med uppdraget 
att arbeta som Mentor. Som mentor får jag chansen att hjälpa studenter med 
olika typer av svårigheter. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis planering, 
coaching, studieteknik etc. I mitt nuvarande uppdrag ligger fokus på att 
diskutera studentens planering, men även att agera bollplank vid Java-
programmering.  

Webbdesign 
 2010 - pågående 
 

Hobby & frilansjobb 
 Någon gång på högstadiet fick jag upp ögonen för webbdesign. I början 
jobbade jag mycket i CMSer som WordPress och Joomla, men nuförtiden 
skriver jag gärna sidorna från grunden i HTML, CSS, Javascript och PHP.  
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Gymnasie 
2010 - 2013 

Polhemskolan Lund 

Samhällsvetenskapliga 
programmet med inriktning 
Ekonomi 



  

Säljare 

2013 - 2014 

TV-Team 

Den 22:e augusti tillträdde jag som säljare på TV-Team på Emporia. 
På TV-Team jobbar jag med direktförsäljning av TV och Mobil- 
abonnemang. På TV-Team sålde jag TV abonnemang för Boxer, Canal Digital 
och 
Comhem, men även mobilabonnemang för Telenor.  
 
På TV-Team har jag framförallt fått chansen att utvecklat min sociala 
förmåga och att ge kunderna en upplevelse i säljmötet! Den 5 mars 2014 
avslutade jag min anställning på TV-Team. 
En kort tid tog jag en paus pga. flytt från Emporia till Väla och jobbade 
då på Dialect Kundservice (se nedan). När TV-Team öppnade i Malmö 
igen (den här gången på Triangeln) ringde de upp och ville ha tillbaka mig 
som säljare. 
 

Tennistränare 

2009 - 2016 

Lomma Tennisförening 

Sedan 2009 har jag jobbat som tennistränare i Lomma Tennisförening. Jag har 
jobbat som minitennistränare för lite yngre barn, men mest har jag jobbat som 
tennistränare för mer avancerade spelare. Sedan jag började som tränare i 
Lomma TF, har jag bland annat deltagit som tränare under sommartennisen de 
första veckorna på sommarlovet, läger och hjälpt till på diverse evenemang som 
exempelvis den årliga Luciatennisen där tränarna både deltar och agerar 
domare för yngre spelare. 
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Innesäljare 

2013 - december 

Dialect Kundservice AB 

På Dialect fick jag lära mig konsten att sälja över telefon. Tiden på Dialect 
blev kort då jag efter en månad blev uppringd av TV-Team där jag jobbat 
tidigare, de hade nu öppnat i Malmö på Triangeln och ville ha tillbaka mig. 



  

OTTO FREDRIKSSON 

Vem är Otto? 

 

Personlighet, intressen och projekt. 

 
Jag har ett tungt driv och engagemang, något man kan se på antalet projekt 
som ligger vid sidan av mina studier, samtidigt som jag är en teamplayer som 
gillar att arbeta nära människor. Detta syns bland annat på min långa 
erfarenhet som tennistränare och jobb som säljare. 
 
Jag är inte bara intresserad av hemsidor, utan även programmering som C# 
och Java. Under mitt ex-jobb på Tretton37, programmerade min grupp en 
webbapplikation i REACT Framework (Javascript). Läs om några av mina 
senaste programmeringsprojekt här: 
https://www.ottofredriksson.se/github.html  

REFERENSER 

Jesper & Annhild Månsson 

GimleAB 

Jag har gjort flera hemsidor med GimleAB som arbetsgivare. 
Bland annat deras egna hemsidor, GimleAB.se & GimleFX.se, 
men även Utvecklandesamverkan.se. 

Pierre Schönknecht 

Chefstränare på Lomma Tennisförening 

Under flera år har jag jobbat på Lomma Tennisförening, och 
med Pierre som chefstränare. 

Kristian Frennessen 

Samordnare vid Pedagogiskt stöd, Lunds 
Universitet 

I arbetet som Mentor, är Kristian min närmsta chef.  

https://www.ottofredriksson.se/github.html
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LOMMAGARAGE.SE 

Lommagarage.se was published early in 2017. The website is a 
single page website with all necessary information about Lomma 
Garage. As usual, I'm aiming for simplicity in my web design. The 
website is written in HTML/CSS using the Bootstrap framework. 

EX-JOBB PÅ Tretton37 

A bachelor project @Tretton37 by:  
Douglas Erol Nilsson  
Henrik Månsson  
Lukas Hedqvist  
Otto Fredriksson 
Code: https://github.com/Freddessson/awesome-grid 

 

GIMLEAB.SE 

A custom made profile website written in HTML, CSS using 
Bootstrap. Desidned with simplicity in focus. 

 

GIMLEFX.SE 

A custom made profile website written in HTML, CSS using 
Bootstrap. Desidned with simplicity in focus. 
 

 

RESPONSIVE LOGIN 

This a simple responsive login layout written in HTML/CSS using 
the Bootstrap framework. 
Code: 
https://github.com/Freddessson/bs-simple-login 

DISKSERVICE.SE 

Diskservice.se was up and running 2013 and I created it using 
WordPress. The layout is created with "clean and simlicity" in 
mind. 
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BUSINESSNAV.SE 

A WordPress website I set up for Ann-Charlotte Hellman. 

UTVECKLANDESAMVERKAN.SE 

I made Utvecklandesamverkan.se for a project, hosted by 
Skurups kommun. Utvecklandesamverkan is a platform where 
students and local compnies has the chance to meet. 

LOMMAFISKVAGN.SE 

Lommafiskvagn.se was made with simplicity in mind. It's a simple 
page where customers can find out opening hours and the route. 

KAFFEHUSET – A PROTOTYPE 

Kaffehuset is a prototype made by me. I love working with 
transparency and wanted to create a unique website. 

 

OTTOFREDRIKSSON.SE 

My website, written in HTML, CSS & Bootstrap framework. 

 

A C# CALCULATOR 

I wrote this calculator in C#. It has support for the usual calc 
functions like: addition subtraction multiplication multiplication 
division, but even modulo and power. 
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BILAGOR 

Bilagor som betyg, arbetsintyg etc. är ej inkluderade i den här webbversionen av mitt CV.  


