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C.V.  –  Joni Karlsson 

 
Arbetserfarenheter 

 
Medgrundare till Albatross 

Psykologmottagning 

2021 – till dags dato, deltid 
Göteborg 
 

Initiativtagare och medgrundare till en psykologmottagning som primärt utgår 
från diversifiering, evidens och pragmatism i verksamheten. Syftet är att skapa en 
långsiktig psykologverksamhet som är värdebaserad och är till stor nytta för 
individer, grupper, organisationer och samhället.  
 

 
Egen psykologpraktik 

2019 – till dags dato, deltid 
Göteborg 
 

 
Driver egen psykologmottagning med psykoterapi, psykologutredningar samt 
övriga psykologuppgifter som föreläsningar och chefskonsultation. Speciellt 
inriktad på skräddarsydda behandlingar i kombination med psykologutredningar.  
 

 
Skolpsykolog 

Göteborgs Stad 
Centrala elevhälsan 
Augusti 2019 – juli 2021.  
 

 
Arbete som skolpsykolog med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 
insatser. Betoning på handledning och konsultation. Utredning av kognitiva 
förmågor och arbete med individanpassade insatser. Föreläsningar.  
 

 
PTP-psykolog 

Västsvenska Psykologgruppen 
November 2018 – augusti 2019. 
Göteborg & Borås 
 

 
• Självständigt utförande av psykologiska utredningar. Basutredningar med 

ibland neuropsykiatriska frågeställningar. Remisshantering. Handledning på 
grundskolor i Västsverige.   

• Självständigt bedrivande av psykologisk behandling för individer med hjälp av 
handledning.   

• Projektledare för utredning av förutsättningar, framtagande av plan och 
organisering samt rekommendationer för en inkluderande skolan för elever 
med hörselnedsättning. Ansvarig rapportförfattare. Uppdragsgivare Borås 
Stad. 
 

 

Medförfattare (debut) 

Fackbok 
2016-2018 

 
Medförfattare till en bok som anlägger ett psykologiskt och idéhistoriskt 
perspektiv på den svenska skolan. Bokens titel är Du nya du fria – Psykologiska 
perspektiv på barns och ungas psykiska mående och kunskapsutveckling i Sverige 
(2018). Boken har fått ett visst genomslag och sålt ungefär i 2000 exemplar. 
 

 
PTP-psykolog 

Psykologos AB 
2018 juni-december 
Göteborg 
 

 
Psykologisk praktiktjänstgöring med fokus på bedömning, diagnostik och 
psykologisk behandling med både individer och par. Arbete med att möta olika 
människor vid utsatta, utifrån både kognitiva beteendeterapi, psykodynamisk 
terapi och inslag av existentiell terapi. Föräldrastöd. 
 

 
Assistent (forskning) 

Sahlgrenska akademin 
2016-2 016 
Mölndal  

 
Administrerade neuropsykologiska test för olika forskningsprojekt samt 
datainmatning och kvalitetsgranskning av databas. 
 
 

 
Utbildning 

 
Psykologprogrammet 

Göteborgs universitet 
Masterexamen,  
2013-2019 
 

Bred och generell psykologutbildning, kunskaper och färdigheter både i kognitiv 
beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Bred praktisk erfarenhet som innehöll 
mycket handledning.  
Individuellt vald extrakurs var Konsultation och handledning.  
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Fil.kand. i idéhistoria 

Göteborgs universitet 
2009-2012 

 
Utvecklat en grundläggande förståelse för historiens utveckling, hur idéer och 
mänskliga förutsättningar och sammanhang träder fram och finns med i 
utvecklingen av mänskligheten. Läst avancerade texter, tolkat dem och 
reflekterat om dem vid seminarier och i skrift. Traditionell humanistisk bildning, 
liknande utbildningar i Liberal Arts. 
 

 
Språkkunskaper 

 
Flytande tal och god skrift i engelska. Stor erfarenhet av att läsa avancerade texter på engelska.  
Läser mycket snabbt och skriver mycket snabbt på svenska.  

 
Fritidsintressen 

 
Vara i och vandra i naturen. Tennis, gym, orientering och andra sociala bollsporter. Läser många böcker, spelar schack 
samt musicerar, skriver och målar ibland. 

 
IT-kunskaper 

 
Relativt stor digital kompetens. God intuitiv förståelse av digitala system. Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-
paketet och Googles tjänster. Goda kunskaper i Adobe Photoshop, Indesign och Illustrator.  

 

Övrigt 

 
Medlem beredningsgrupp 

Studentrepresentant  
Psykologprogrammet 
Göteborgs universitet 
2014-2015 
 

Arbetet i beredningsgruppen innebar att kvalitetssäkra kurserna på 
psykologprogrammet. Deltagit aktiv i diskussioner gällande omformningen av 
psykologprogrammet på GU.  

 

Styrelseuppdrag 

Studeranderådet, 
Sveriges Psykologförbund, 
Stockholm 
2014-2015 
 

 
Ett nationellt förtroendeuppdrag i form av aktivt styrelsearbete under en 
ettårsperiod med sammanlagt sex helgmöten. 

 

Körkort B 

 

 
Har egen bil. 

 

Sakkunnig Almedalsveckan 

Visby, Gotland 
2019 
 

 
Deltagande vid rundabordssamtal under Almedalsveckan. Inbjudan gavs utifrån 
intresse och uppskattande av den bok som undertecknad varit med och skrivit. 
Flera välrenommerade namn deltog från olika politiska partier och 
organisationer. 

 
Referenser  
 
Lämnas på begäran. 
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