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ARBETSLIVSERFARENHET
2010 - 2020

Luckylane AB
Karlstad

Rollbeskrivning

Ansvarig för affärsområde webb. Arbetat i samtliga processer från
införsäljning/budgetering, kundsamverkan, produktionsledning, utveckling,
leverans och eftermarknadsarbeten. Utvecklat företagets egenproducerade
CMS, LuckyCMS. Utvärderat och utvecklat interna arbetsprocesser för
affärsområdet samt infört dessa i organisationen. Producerat
webbapplikationer både för kunder och internt. Ansvarat för diverse
interna projekt som miljödiplomering och framtagande av nytt
affärssystem.

2004 - 2020

Nolgard AB
Karlstad

Rollbeskrivning

Ägare och VD för företaget. Arbetar med företagsledning samt med
webbutveckling internt och mot kund. Ansvarar för systembeskrivningar,
produktionsplanering samt utveckling, installation och driftsättning av
producerade applikationer. Arbetar periodvis med
projektmetodikutbildning i ett samarbete med Försvarshögskolans
managementsinstitut (FHS).

2001 - 2003

Mindset AB
Karlstad

Rollbeskrivning

Projektledare/managementkonsult och regionchef vid Mindset AB.
• Ansvarig för att upprätta och utveckla den operativa verksamheten
i regionen.
• Projektledning.
• Utveckling av ett webbaserat administrativt stödsystem.
• Ledning och koordinering av införsäljningsprojekt.
• Utveckling och genomförande av ledarskapsutbildningar.
• Framtagning och produktifiering av verktyg för verksamhets- och
kompetensanalys.

1988 - 2000

Försvarsmakten
Karlstad – Kristinehamn

Rollbeskrivning

Officer och har där arbetat med följande:
• Chef/stf. C. för funktions- och utbildningsavdelningar av olika
storlekar på skyttekompani, lokalförsvarskompani,
ledningskompani, pv/rb-kompani samt livkompani.
• Lärare vid OHS (Kvarn).
• Kompani-instruktör HV.
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Chef FOK (förberedande officerskurs).
Övningsledare och skjutsäkerhetsansvarig vid skjutningar pluton
och kompani.
Projektarbete i olika ledande befattningar med större övningar och
vapenförevisningar, utveckling av närövningsfältet i Kristinehamn
och skjutfältet i Horssjön samt miljöarbete i fält.
Utbildning av repetitionsförband.
Krigsförbandsövningar i befattning plutonchef, kompanichef och
bataljonsledning.
Ledningsövningar i befattning plutonchef, kompanichef,
bataljonchef till stridsledare brigad.

1987 – 1988

Västsvenska Lantmän
Uddevalla

Rollbeskrivning

Lageransvarig
Ansvarig för kundkontakter, lager, leverans och mottagning av varor samt
rådgivande vid logistikplanering av kundleveranser.
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UTBILDNING
2005 –

Karlstad Universitet, Jönköpings Universitet samt egna studier
Karlstad, distansutbildningar, webbseminarier, självstudier

Omfattning

Universitets- och egna studier inom projektledning och webbutveckling.
Fördjupningar inom öppen källkod, databasdesign, sökmotoroptimering
samt grafisk formgivning och foto.

2005
3 dagar

Försvarshögskolan FHS
Karlstad

Omfattning

Kurs i projektmetodik utvecklad av FHS managementinstitut baserad på
PROPS och PROMOTE. Kursen ger en förståelse och kunskap om
arbetsmetodiken i projekt.

2000 – 2001
40 veckor

Benefitakademin
Karlstad

Omfattning

Specialanpassad kurs för att vidareutbilda yrkesofficerare till senior ITmedarbetare i ledande befattning som projektledare, säljare, seniorkonsult
eller konsultchef. Utbildningen omfattade ämnen som IT-strategi,
programmering, databaslogistik, ekonomistyrning, engelska, projektledning
(PROPS) och systemintegration.

1988 – 2000
Ca 200 veckor

Försvarsmakten
Halmstad – Kvarn – Stockholm

Omfattning

Officershögskolan 88/89 ( - 90), fänrik.
Krigshögskolans allmänna kurs 91/92, löjtnant.
Krigshögskolans högre kurs 93/94, kapten.
Försvarshögskolans allmänna kurs 97/98, major.
Totalt 5 års chefsutbildning med fokus på ledarskap, pedagogik, taktik,
teknik, statskunskap, planeringsmodeller och fysiologi varvat med
tillämpning i den ordinarie tjänsten.

1983 – 1986

Östrabogymnasiet
Uddevalla

Omfattning

Teknisk gymnasieutbildning inklusive ett års praktik. Utbildningen var
teoretisk med inriktning mot arbetsledare inom byggbranschen.
Utbildningen omfattade förutom de vanliga gymnasieämnena också
byggteknik och konstruktionslära.
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YRKESMÄSSIGA KVALIFIKATIONER
Körkort/förarbevis

BE CE.
I Försvarsmakten:
BV 202.
BV 206 med varianter.
TGB 11 – 20 med varianter.

Språk

Applikationer
Dokument och
presentationer

Svenska, modersmål.
Engelska, mycket god.

Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Microsoft Powerpoint,
Presi

Bild och video

Adobe Photoshop,
Adobe AfterEffects

Utvecklingsverktyg

PHP Storm,
Visual Studio Code,
Adobe Dreamweaver,
m.fl.

Språk och tekniker
LuckyCMS,
WordPress

HTML,
CSS,
JavaScript,
PHP,
MySQL

Har till största delen jobbat med och utvecklat LuckyCMS, ett
byråproducerat CMS byggt i ramverket Codeigniter. De senaste åren har
jag även satt upp och producerat ett antal webbplatser i WordPress. Har
byggt något plug-in till WordPress men inte haft fokus på detta.
God till mycket god kunskap. Har utvecklat webbapplikationer i 15 års tid
och är fortfarande under utveckling.
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REFERENSER
Ytterligare information samt referenser lämnas vid förfrågan.
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