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Arbetsgivare 

Utbildningar 

Period Arbetsgivare Titel

2014-02 - Nuv anställning Tele2 AB Systemförvaltare/
Systemadministratör 

2004 - 2014 Ekakan AB Konsult

2003 - 2004 SVT Systemutvecklare

2001 - 2003 Crescendo AB Konsult

1997 - 2001 Spray, Razorfish Konsult

1995 - 1997 Imedia AB Systemutvecklare

1993 - 1995 Regeringskansliet Systemadministratör/
Systemutvecklare

Period Utbildning Högskola/Skola

1993 Marknadsföring, 5p  Stockholms Universitet

1989 - 1992 Systemvetenskaplig linje, 120p Stockholms Universitet/KTH

1988 - 1989 3-årig Ekonomisk linje Gullmarsplans gymnasium

RUP Rational Unified Process 
(RUP)
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Ystadsvägen 121 
121 51 JOHANNESHOV 
0736 60 22 67 
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Övriga meriter 

Ledamot i styrelse för BRF

Körkort AB
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Exempel på uppdrag

Period Uppdragsgivare Uppdrag

2014-02 - Nuv 
anställning

Tele2 AB Mitt Tele2 
Systemadministratör/Systemförvaltare.

Mitt Tele2 är en selfcare funktion främst för Tele2s 
privatkunder. 

Teknisk miljö: WebServices,  SOAP, Linux, Oracle
ApiGee, EPI, Mule, LDAP, Jboss/Wildfly, Jira, 
Confluence, Siebel, Singl.e-view, AppDynamics, Jira, 
agil utvecklingsmetodik, Scrum, KanBan, Java, 
ODBC, StoredProcedures. Rest/JSon


Roll: Förvaltningsansvar. Genomföra och driva 
förändringar samt incidenthantering.

2011-05 - 2014-02 Tele2 AB Backoffice – Orderhantering
Order Back Office är en viktig länk mellan SaSu, 
Webbutiken och interna system som exempelvis 
billing, provisionering, nummeralokering och allt 
övrigt som ingår i ett telefonabonnemangs livscykel.

Teknisk miljö: IBM Lotus Notes / Lotus Domino 
8.5.1, WebServices,  SOAP, LotusScript. SCRUM, 
Kanban, agil utvecklingsmetodik, Java, ODBC, 
StoredProcedures. 

Roll: Utveckling och underhåll  av OBO, PH, 
SimMatch etc. Skapa rapporter för uppföljnng av 
försäljning. 

Jag har även utvecklat Tele2s Återförsäljarregister 
som är en  viktig del för säljkanalerna, 
marknadsföringsfunktionerna och provisionering.

2009-09 - 2011-05 Tele2 AB Utrullning av 4G (LTE) - Radiomasthantering
RollOut är en applikation för att hantera radiomaster 
för data- och telekommunikation. System används för 
att bygga och underhålla dessa master. 

Teknisk miljö: IBM Lotus Notes / Lotus Domino 
8.5.1, WebServices,  SOAP, LotusScript. SCRUM, 
Kanban, agil utvecklingsmetodik, SUN Java 
NetBeans

Roll: Expertkompetens för systemintegration  med 
webservices. Integrationen har skett mot SUN Java - 
NetBeans, apache och  relationsdatas. I rollen har 
även ingått att agera kunskapsstöd/mentor  för 
webservices till befintlig personal.

Exempel på uppdrag

Period
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2008-08 - 2009-09 Lantmännen Mailmigering / Administration / Utveckling
Lantmännens har tidigare använt Lotus  Notes och 
Domino som e-post system. Efter sommaren 2008 
påbörjades ett projekt för att migrera samtliga 
anställda till Microsoft Exchange och Outlook.Antalet 
anställda inom lantmannen koncernen omfattar cirka 
6000 personer.

Teknisk Miljö: Lotus Domino, Lotus Notes, 
LotusScript, Migreringsverktyget BinaryTree, 
Exchange, Outlook, AD, ILM , SharePoint. SCRUM, 
agil utvecklingsmetodik

Roll: Min roll i detta har varit att ta ansvar för 
användarhanteringen inför migreringen. Exempelvis 
konsolidera e-post filer på spridda servrar, 
implementation av ILM för synkronisering av 
användardata mellan olika system. Jag också sett till 
att undvika tidsödande manuellt arbete genom att 
automatisera vissa åtgärder. I uppgifterna har även 
ingått hantering av  SharePoint och Exchange.

2008-01 - 2008-07 Tele2 AB Orderhanteringssystem
SalesSupport är Tele2s orderläggningssystem. 
Användarna av SalesSupport är övervägande 
externa, exempelvis säljare i butiker eller affärskedjor 
och telemarketing bolag. Systemet verkar i realtid 
och är mycket affärskritiskt för Tele2. På grund av att 
Tele2 verkar inom en mycket konkurrensutsatt 
bransch är kraven på snabba uppdateringar av nya 
erbjudanden av största vikt. Systemet interagerar 
med Kreditupplysningsföretag, centrala nationella 
telefonregistret samt faktureringssystem och statistik 
verktyg.    

Teknisk Miljö: Lotus Notes, Lotus Domino, 
LotusScript, OOLotusScript, WebServices, 
JavaScript, Java, XML , webb 

Roll: Mina arbetsuppgifter har varit att verka i en 
grupp där RFCs tidsskattas och efter beslut även 
implementeras. Regelmässigt under stark tidspress 
och mycket höga kvalitetskrav.

Exempel på uppdrag

Uppdragsgivare Uppdrag
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2007-10 - 2007-11 SVT Portal
OnePlace är arbetsnamnet för ett redaktionellt 
ramverk på SVT för hantering av epost, dokument, 
chat och planering. Genom att skapa ett enda entry 
till de funktioner som redaktionerna arbetar med 
behöver användarna inte hålla ordning på ett flertal 
olika länkar till dessa funktioner. Samtidigt kan 
dokument och data delas i ett sammanhållet och 
gemensamt gränssnitt.  

Ett administrationsverktyg för att skapa och 
konfigurera dessa OnePlace har också skapats vilket 
gör att supportavdelningen på ett ett enklelt sätt kan 
skapa och konfigurera olika OnePlace. 
Administrationsverktyget medför också att 
gruppnamn, filnamn, åtkomst (ACL) etc följer 
vedertagen standard på SVT.

Ett resultat av OnePlace är att redaktionerna har en 
gemensam arbetsyta där man kan se vilka som är 
on-line och chatta med dessa, läsa inkommande 
epost, planera aktiviteter  och dela dokument med 
mera. Det dagliga redaktionella arbetet underlättas 
genom att alla funktioner finns samlade inom 
ramverket för ett OnePlace.

För adminitration och förvaltning har det innebär det 
att namnstandard följs och att supportavdelningen på 
ett enkelt sätt kan skapa nya OnePlace eller 
komplettera befintliga OnePlace med extra 
funktioner. Det kan ske med omedelbar verkan när 
behov föreligger utan att kontakta administratörer 
eller driftansvariga. 

Jag genomförde projektet från presentation av idé 
och konceptet till utveckling och genomförande.

Teknisk miljö: Domino, DHTML, JavaScript, 
SameTime
Roll: Systemutvecklare, Systemerare, Idé, Koncept, 
Grafisk design

Exempel på uppdrag

Uppdragsgivare Uppdrag
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2007-03 - 2007-11 Norsteds Juridik Marknadsföring och försäljning

Norstedts Juridik är sveriges största förlag för juridisk 
litteratur. En av deras säljkanaler är webben. 
(www.nj.se).  För  Norstedts räkning utfördes i 
huvudsak två utvecklingsuppdrag.

Ämnesområdessidor:  
Ett steg i riktning mot att profilera sig mot olika 
intressegrupper har varit att skapa 
ämnesområdessidor med riktad marknadsföring mot 
exempelvis fastighetsjurister, studenter eller 
skattejurister.

Peter utvecklade själva sidorna samt funktioner för 
att skapa innehåll på dessa sidor. Det har inneburit 
att redaktörerna för respektive område hanterar sin 
egen säljkanal utan att vara tekniska experter.

Kassafunktion:
En ny funktion för betalning och registrering av 
användare utvecklades för att få ett mer logiskt flöde 
i samband med betalning och användarregistrering.

Teknisk miljö: Domino, JavaScript, LotusScript
Roll: Systemutvecklare

2007-02 CS-Jobb Rekryteringstjänst

Csjobb är en webbbaserad tjänst där företag har 
kunnat söka efter kandidater vid behov av 
rekrytering. 

Ny funktionalitet utvecklades för att locka och 
förbättra funktioner som kunder använder. Andra 
funktioner hade till syfte att locka fler kandidater att 
anmäla sig och på så sätt få öka efterfrågan från 
kunder.

Merparten av arbetet innebar förbättringar i 
korrespondensen mellan kandidater och kunder. Det 
har inneburit att kunderna har fått bättre struktur över 
sin korrespondens och på så sätt bättre överblick och 
kontroll.

Teknisk miljö: Domino, javascript, RSS, XML, JAVA
Roll: Systemutvecklare

Exempel på uppdrag

Uppdragsgivare Uppdrag
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http://www.nj.se
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2006-09 - 2007-01 Handelsbanken Extern Web
Vidareutveckling av internetbank. Nya komponenter 
för att publicera innehåll på www.handelsbanken.se. 

Teknisk miljö: Lotus Domino, Lotus Notes
Roll: Systemutvecklare

2006 Forsen Projekt AB Intranätfunktioner

Forsen Projekt är verksamma inom 
fastighetsområdet främst genom projektering och 
fastighetsutveckling

Funktioner för att exportera och sammanställa 
tidrapporter 
registrerade i Lotus Notes till excel. 

Teknisk miljö: Domino, MS Excel
Roll: Systemutvecklare

Exempel på uppdrag

Uppdragsgivare Uppdrag
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