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Födelseår:1970

Allmänt
Mycket erfaren problemlösare, system- och lösningsarkitekt, utredare och föreläsare, i 
branschen sedan 1994. Erfarenhet från såväl utvecklingsprojekt som drift och förvaltning. 
Arbetar gärna och mycket med öppen källkod, men har också bred erfarenhet från många 
andra miljöer. Driven, drivande, pragmatiskt lagd, van att snabbt sätta sig in i tekniska 
problem och miljöer, samt van att förmedla och förklara tekniska lösningar. Även van att 
leda och samordna, i såväl yrkes- som föreningsliv.

Inriktning längre projekt
Lösningsarkitektur / IT-arkitektur. Teknisk arkitektur. Systemarkitektur.  IT-planering.
Infrastrukurprojekt. Öppen källkod / fri programvara.
Databasdesign. Relationsdatabaser. Omformning av datamodeller.

Föreläsningar
Föreläser om dels öppen källkod för olika  tillämpningar, dels konsten att leda tänkande 
människor och få grupper av intelligenta personer att samarbeta väl.

Granskningar
Utför arkitekturgraskningar, tekniska utredningar och oberoende förstudier kring såväl stora 
som små IT-projekt.

Språkkunskaper
Svenska (modersmål). Flytande engelska och polska. God franska. Enklare grundkunskaper i
ryska och tyska.

Utbildning
1989-1997 Civ Ing (Datateknik), KTH
1988-1994               Fil Kand (Litt.vet.), Stockholms Universitet

Övrigt
2015 – 2019 Ordförande Mensa Sverige
2019 Författare till boken ”Konsten att valla katter” (Lava förlag)
2010 – 2016 Tekniska artiklar i tidningen TechWorld
2007 Författare till boken "Öppen källkod i Sverige" (Obok förlag)
2003, 2005 – 2006 Mentor i KTHs mentorprogram
2002 –  2005 Medlem av Internet Policy Committee för Mensa International
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Exempel på uppdrag / projekterfarenhet

2016 – 2019 Telia
Datamigrering / databasexpert. Stöd för stor migrering av data från ett antal olika system till 
ny lösning, samt uppsättning av staging-miljöer.

2018 – 2019 Packetfront Software
Arkitekturgranskning. Utfört granskning av lösningsarkitektur och implementation för stort 
system för nätverksorkestrering, med fokus på förbättringsförslag.

2018 Nackademin
Satt ihop och hållit kurs i Application Lifecycle Management, för blivande Java-
programmerare.

2018 TUI
Lösningsarkitekt. Arkitekturstöd kring integrationsfrågor och ombyggnad av domänen för att
samla data som visas på bokningswebb.

2012 – 2017 Scania
Lösningsarkitekt. Hållit i lösningsarkitektur för såväl system kring produktionsplanering  
som olika administrativa stödsystem (bl a e-fakturering, ekonomi och löner).

2012  – 2013 Eurodocs
Stöd för systemarkitektur, kravhantering, utveckling och dokumentation rörande system för 
tillämpning av attributbaserad säkerhetslösning.

2011  – 2012 Rymdstyrelsen
Teknisk utredare. Utredning om publiceringssystem, samt stöd för driftskonsolidering.

2011 Arbetsförmedlingen
Utfört granskning av arkitekturen för ett ombyggt system.

2008  – 2011 SL
Teknisk utredare / lösningsarkitekt / kravhanterare. Flera förstudier, analyser och tekniska  
utredningar, däribland en genomgång av generella tekniska krav för IT-system.

2008 DataNet
Lösningsarkitekt / databasexpert. Stöd i konsolideringsprojekt för att sammanföra spridda 
databaser.

2007  – 2009 ACE Interactive
Upplägg av och stöd för förvaltning av databaser och konfigurationer i utvecklings- och 
testmiljöer, samt integrationer av komplexa system.

2006  – 2007 IBM
Integration architect. Tekniskt ansvar vid relokering av ett flertal driftsystem på en stor bank.

2005  – 2006 Oreo
Teknikchef (CTO). Ansvar för IT-arkitektur, projektledning i utvecklingsprojekt, system- 
och databasdesign, programmering, test, och serverplanering för webbaserad tjänst.
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