
 
 
 
Med över två decenniers erfarenhet som datakonsult kan jag idag stolt titulera mig en expert inom 
ett brett spektrum av den tillhörande branschen. Jag har uppnått framgång som egen företagare 
såväl som anställd, vilket mina tidigare chefer påpekar är starkt sammankopplat med min 
effektivitet och mina krav på perfektion. För mig är det av yttersta vikt att mina uppdragsgivare 

blir nöjda, och att så har skett speglas onekligen i mitt bolags omsättning som trots att jag ensam 
driver det omsätter 1,5 MKR.  
 
Autonomi: Merparten av mitt arbete utförs självständigt. Jag är mycket självgående, vilket är en 
direkt effekt av att jag som expert inom mitt område sällan haft någon att konsultera. Resultatet 
av decennier som pionjär och expert är att jag idag är oerhört autonom samt effektiv i mitt arbete.  
 

Specialistområde: Trots att mina kunskaper spänner över ett brett spektrum är min 

specialistkompetens relaterad till Oracle, Informix samt PostgreSQL, MySQL på Linux/Unix 
plattformar. Utöver detta är integration mellan inkompatibla plattformar ett område där jag är 
synnerligen väl bevandrad.  
 

Projekt: En signifikant del av mina konsultuppdrag har utförts i projektgrupper där mitt arbete 
synkas med en rad andra konsulters. Trots min tidigare nämnda autonomi är jag bekväm med 
områdes- och branschöverskridande projekt. Jag har stor människokännedom och har oerhört lätt 

för att initiera projekt liksom att bidra till samarbeten i diverse konstellationer.  
 
 
 

 
 

 
Plexor AB 

 
2005 – Pågående

Datakonsult. Plexor AB grundades i praktiken 2008 i samband med att jag övergick från enskild 
firma till aktiebolag, men verksamheten har varit i det närmaste identisk sedan starten 2005. 

Verksamheten som sådan är mycket varierad men omfattar bland annat arbete med Oracle, 
Informix samt MySQL på Linux/Unixplattformar. Bland mina mer prominenta uppdrag kan 
nämnas Ekornes ASA, Bufab Sweden AB samt Statens Jordbruksverk. Utförliga beskrivningar av 
respektive uppdrag fås självfallet på begäran. I det förstnämnda lyckades jag optimera prestandan 
markant, vilket resulterade i ett långt och givande samarbete mellan år 1998 – 2013 där jag bland 
annat implementerade affärssystemet Guda/X.  Även mitt uppdrag på Bufab AB har präglats av 
långsiktighet och ömsesidig utveckling sedan år 1997, där jag utöver implementering av Guda/X 
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också medverkat vid implemention av affärssystemet Jeeves. Utöver detta har jag bland annat 
utvecklat en ny integrationsplattform för kundens lagersystem vid namn WMS. På Statens 

Jordbruksverk har jag sedan 1997 arbetat med såväl Oracle i form av produkter som Oracle 11g & 
12c, OBIEE, OWB, ODI och BPEL. Övriga konsultuppdrag jag genomfört under tiden inom Plexor 
är, i urval: Hags AB mellan 1995 – 2010, Västra Götaland Region från 2002 till idag, BB Tools AB 
från 2012 till idag, Strålfors AB/Posten från 2011 till idag, Atlas Copco AB från 2008 till idag samt 
Jönköpings Energi AB från 2003 till idag.  
 

• Multipla paralella uppdrag med mycket goda vitsord.  

• Bred och djup expertis som omfattar i princip allt bortsett från Microsoft. 

• Arbetar med tekniska plattformar som Oracle, Informix, Linux, Solaris. 

 
SYSteam Datakonsult AB , Huskvarna                    1995 – 2005 

Datakonsult. Mina arbetsuppgifter på SYSteam var i mångt om mycket detsamma som mina 

nuvarande inom ramarna för Plexor AB, med undantaget att emfasen på Microsoft var något större 
inom företaget, vilket resulterade i att jag som Linuxexpert fick arbeta mycket självständigt. Med 
andra ord blev jag i mångt om mycket min egen långt innan jag formellt grundade min egen 
verksamhet år 2005. Utöver företag som Ekornes, Bufab och Statens Jordbruksverk som jag än 
idag arbetar med innefattade SYSteam-tiden uppdrag gentemot företag som Team Sportia, 
Jönköpings Energi och Sydved 
 

• Etablerade goda kontakter under konsultuppdrag som kvarstår än idag.  
• Arbetade parallellt med många större företag, såväl statligt som privat.  

• Mycket stort mått av autonomi inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter. 

 
Posten Företagspaket AB, Huskvarna                    1992 – 1995  

Systemprogrammerare och systemadministratör. Arbetade under tre år som 
systemprogrammerare och DBA (Oracle) samt som systemadministratör i HP-UX vid Posten 
Företagspaket AB. Mina programspråk i tjänsten var ANSI-C, Pro-C, PL/SQL samt Shell-script.  
 
Saab Instruments AB (numera Saab Dynamics AB), Jönköping  1989 – 1992 

Utprovningsingenjör för helikoptersikten. I tjänsten som utprövningsingenjör var mina primära 
arbetsuppgifter relaterade till systemutveckling samt programmering av helikoptersikten. Jag 

använde särskilt programspråk som ANSI-C samt Shell-script inom ramen för mitt arbete.  
 
 
 
 
 



 
Urval av utbildningar relaterade till yrket             1990 –	Pågående 

 

Oracle: Oracle DBA 1 och 2 – Oracle i Kista, Oracle Real Application Cluster – Oracle Stockholm, 
Oracle Exadata Workshop – Oracle Stockholm. 
 
Informix: Informix DBA – Informix i Kista, Informix Performance tuning – Informix i Windsor 
Storbritannien. 

 
Solaris: Solaris Performance tuning – Sun Microsystems i London Storbritannien, Solaris 
Advanced TCP/IP Administration – Sun Microsystems i London Storbritannien 
 
Veritas: Veritas Volume Manager Administration – Sun Microsystems i London Storbritannien, 
Veritas NetBackup – Advanced Troubleshooting and performance tuning – Veritas i Toronto 
Kanada. 

 
Övriga: SQL-server – IIR Stockholm, HP-UX Sysadm – Hewlett Packard Kista.   
 
Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping                   1982 – 1985  

Fyraårig teknisk linje. Utbildningens fokusområde var elektronik.  
 
 

 
 

Svenska  Modersmål 
Engelska  Flytande i tal och skrift 
 
Utvecklingsmiljöer och programmeringsspråk: ANSI-C, Java (Netbeans & Eclipse), Javascript, 
Shell-script, Oracle Stored Procedures, Informix Stored Procedures, PL/SQL, Perl. 
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