
”Med sin höga ambition får Robert det komplicerade att verka enkelt
och han tillför det ovärderliga kunnande som skapar trygghet för
kunden”

Robert är alltid tydligt engagerad och visar ett starkt driv för att få saker
gjorda. Han är ett föredöme i konsultrollen och hans kombination
mellan a�ärsmässighet, tekniskt kunnande och social förmåga sticker
ut. Robert är en entreprenör som får det komplicerade att verka enkelt
och skapar en trygghet åt sina kunder Han inspirerar med sin strävan
att alltid leverera det bästa - han ser nya perspektiv och alternativa
lösningar och tillför ett ovärderligt kunnande.

Uppdrag i fokus

Work�ow - Scrum Master
CPA Global | 2019

Ansvar som Scrum Master för ett team på 7 personer som utveckling av
en webbaserad BPMN (Business Process Model and Notation)
applikation för CPA Gobal. Rollen som Scrum Master innefattade
dagliga daily standup möten, sprintplanering, demo för produktägare
och kunder, genomgång av ärenden.

Whinny - Arkitekt & systemutvecklare
Staby Gård | 2019

Whinny är ett webbaserat verktyg som hjälper hästägare och
hästföretagare att planera och hålla koll på sina hästar.

Applikationen är byggd på en modern arkitektur som följer SOLID
principerna och tekniken som används i systemet är single page
application teknik som angular, asp.net core webapi, rest api.

Tekniker

Metoder och processer

Robert Jansz 
robert@webking.se 

0727111184

Robert Jansz
Webbutvecklare och systemarkitekt
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TypeScript
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jan 2020 - apr 2020
Linköping

Scrum Git REST C# MSSQL Entity Framework Continuous Delivery

Continous Integration Microsoft Azure LESS Git�ow DevOps

TypeScript Webapi Angular GraphQL NET.Core

Kundportal - Arkitekt, systemutvecklare och scrum
master
Safexit

Safexit tar fram brandskyddsritningar baserade på planskisser. Via kundportalen kan
kunderna beställa brandskyddsritningar och bifoga underlag med tillhörande
information. Kunderna kan sedan följa orderstatus och leverans samt godkänna
korrektur eller utföra justeringar på brandskyddsritningar direkt via applikationen.

Kundportalen är byggd på en modern arkitektur och tekniken som används i systemet
är baserat på teknik som angular, asp.net core 3.1, webapi, rest api, graphql, c#,
typescript, less, ms sql, entity framework, azure, git, git-�ow och azure dev ops med
continuous integration och delivery.

dec 2019 - jan 2020

JavaScript iOS CSS Git Photoshop Android Git�ow DevOps

React Native ReactJS Expo

Grand Prix - Apputvecklare
Gokartuthyrningen

Utveckling av mobilapplikation till Gokartuthyrningen Linköping för att enkelt och
snabbt kunna fota vinnarna i ett avklarat race. När vinnarbilden tagits med hjälp av
kameran i appen centreras bilden inuti en vinnarkrans och valfri text och information
kan sedan appliceras på bilden. När bilden är färdigredigerad kan den enkelt spridas
via mail och sociala medier via appens inbyggda delningsmöjligheter.

sep 2019 - jan 2020
Linköping

JavaScript ASP.NET jQuery Git HTML5 C# MSSQL

Entity Framework Continous Integration Microsoft Azure MVC LESS

Git�ow Bootstrap Webapi Electron Continous Delivery

SignOn - Arkitekt, Lead developer och Scrum Master
Storbildsfabriken

SignOn är en digital signage mjukvara utvecklad för att möta framtidens krav på
�exibilitet och teknik. SignOn möjliggör styrning av oändligt antal skärmar över hela
världen. Dessutom är den automatiserad och kan läsa många olika källor live.

SignOn är utvecklad på en modern arkitektur med ett content management system
där publicering av av content och administration för skärmarna sker. På respektive
skärm och kiosk körs en spelare utvecklade på Electron som kommunicerar med
content management systemet och får information pushad till sig.

Projekt och uppdrag



jun 2019 - dec 2019
Linköping

Agile Projektledning Scrum Coachning Scrum of Scrums kan ban

Ledarskap Scrum Master

Work�ow - Scrum Master
CPA Global

Ansvar som Scrum Master för ett team på 7 personer som utveckling av en
webbaserad BPMN (Business Process Model and Notation) applikation för CPA Gobal. 

Rollen som Scrum Master innefattar dagliga daily standup möten, sprint planering,
demo för produktägare och kunder, genomgång av ärenden (backlog re�nement) och
ledning av scrum team (scrum of scrums) där daglig kontakt med produktägare och
kunder ingår. 

I rollen som Scrum Master ingick även projektledande med kvartals planering och
uppföljning var 14:e dag och 90:e dag mot CPA Globals ledning för att stämma av
projektets fortlöpande progress i förhållande till mål, budget och utfall.

aug 2019 - okt 2019

Git HTML5 C# Continous Integration Microsoft Azure CSS3 LESS

Automapper OOP DDD Git�ow Arkitekt TypeScript Angular

GraphQL Entity Framework Core Bootstrap 4 Continous Delivery

ASP.NET Core 2.x

Whinny - Arkitekt, systemutvecklare och projektledare
Staby Gård

Whinny är ett webbaserat verktyg som hjälper hästägare och hästföretagare att
planera och hålla koll på sina hästar. Med Whinny sköter hästägare och hästföretagare
all planering kring sina hästar på en och samma plats och får enkelt koll på exempelvis
medicinering, veterinärbesök, hovslagare, foder och träning.

Applikationen är byggd på en modern arkitektur som följer SOLID principerna och
tekniken som används i systemet är single page application teknik som angular,
asp.net core webapi, rest api, graphql, c#, typescript, less, ms sql, entity framework,
azure, git, git-�ow och azure dev ops med continuous integration och delivery.

maj 2019 - sep 2019
Linköping

Git REST C# Entity Framework Continous Integration Microsoft Azure

LESS Web API Git�ow TypeScript Angular GraphQL

Continous Delivery ASP.NET Core 2.0 Dev ops MSSQL

ERP System - Arkitekt, systemutvecklare och
projektledare
Webking

Utveckling av ERP (Enterprise Resource Planning) system för Webkings interna
verksamhet. I ERP systemet kan användare hantera kunder, kontakter, projekt,
ärenden, tidrapportering, försäljning, serviceavtal, support mm. Systemet är
skräddarsytt för att passa verksamhetens behov och används dagligen av personal.

ERP systemet är byggt på en modern arkitektur som följer SOLID principerna och
tekniken som används i systemet är singel page application teknik som angular,
asp.net core webapi, graphql, c#, typescript, less, ms sql, entity framework, azure, git,
git-�ow och azure dev ops med continuous integration och delivery.



feb 2019 - jun 2019
Linköping

ASP.NET Git C# Entity Framework HTTPS Continous Integration

Microsoft Azure SSL SASS DevOps BankID TypeScript Angular

DIBS Continous Delivery MS SQL

SafeItUp - Systemutvecklare, webbutvecklare, scrum
master och devops
SafeUp AB

Safeitup är ett modernt, tryggt och oberoende sätt att koppla sina ägodelar till sig med
digital spårbarhet och som ökar chanserna till att få tillbaka ägodelar vid förlust.
Slutkunden kommer åt sitt konto med hjälp av BankID och kan registrera obegränsat
antal ägodelar i sitt konto som lagras i den cloud tjänsten Safeitup.

Safeitup är utvecklad på asp.net som backend med microsoft sql server i botten,
frontend delen av systemet är utvecklat i angular med modern responsiv webbdesign
baserat på bootstrap 4 och fontawesome. Allting driftas och hostas i Microsoft Azure
med ärendehantering, källkodshantering , continuous integration och delivery via
azure devops.

nov 2016 - mar 2019
Linköping

JavaScript SQL Java Jenkins HTML5 REST C# Tomcat

AngularJS Microsoft Azure CSS3 SSO Elastic Search WCAG Webapi

Activiti Angular TypeScript 2.0 .NET SQL-server

Work�ow - Systemutvecklare, webbutvecklare och devops
CPA Global

Utveckling av en webbaserad BPMN (Business Process Model and Notation)
applikation för CPA Gobal. Slutanvändare kan skapa BPMN-arbets�öden med olika
steg som innefattar: former, logik, integreringar etc. CPA Global är världens ledande
företag inom IP-hantering och teknik. Förtroende för många av världens mest
respekterade företag och advokatbyråer, ger CPA Global ett globalt samhälle för att
uppnå excellens inom IP-hantering. Tekniken som används för att bygga
arbets�ödeshanteringsprogrammet är:



jul 2017 - jan 2019

iOS Git JSON HTML5 REST Responsiv design SASS Photoshop

CSS3 Android SCSS Mobile �rst Cordova Ionic Framework

TypeScript API Material Design Hybrid app

Lunch appen - Apputvecklare, dev-ops och projektledare
Kvartersmenyn

Lunch appen - Sveriges största och mest använda Restaurang-guide
Design och utveckling av appen Lunch för företaget Kvartersmenyn AB. Varje vecka
ansluter ca 20 restauranger till Kvartersmenyn som i dagsläget har cirka 1 500
anslutna restauranger i 46 städer runt om i Sverige.

Var vill du äta lunch idag? Använd Lunch appens karta för att se restauranger nära dig
eller använd sökfunktionen för att hitta rätt restaurang. Om lunchen var god, varför
inte spara restaurangen som favorit? Lunch-appen erbjuder en mängd funktioner för
att hjälpa dig hitta en god lunch till ett pris som passar just dig!
Roller i projektet har varit app och webb-utvecklare, designer, ux/interaktionsdesigner
och projektledare.

Appen �nns för Android på Play Store och följer Material Design pattern för hur
ikoner, menyer, navigering ska se ut.
Appen �nns för iOS på App Store och följer där Apples design guidelines för hur
ikoner, menyer, navigering ska se ut.

jan 2018 - dec 2018

Apache JavaScript SEO PHP Wordpress Git HTML5 Ubuntu

SASS CSS3 nginx phpMyAdmin SCSS Redis Cache Plesk

responsive MySQL Tillgänglighet - WCAG 3.0

Musikverket - Webbutvecklare, arkitekt och projektledare
Statens Musikverk

Musikverket.se är en välbesökt webbplats, med �era olika verksamheter. Robert har
löpande förvaltat, utvecklat och optimerat Musikverkets webbplatser. Resultatet är en
modern, mobilanpassad webbplats med ny design, förbättrad funktionalitet,
webbtillgänglighet, sökbarhet och säkerhet som är lättare att använda och arbeta
med.

dec 2017 - dec 2018
Norrköping

JavaScript ASP.NET MVC HTML5 C# MSSQL Entity Framework

CSS3 Microsoft Visual Studio Episerver ORM-modellering gulp Babel

one page design

Insidan - Webbutvecklare, designer och projektledare
Kriminalvården

Insidan – hemsida för barn med föräldrar i häkte, fängelse eller inom frivård.

Design, utveckling och delprojektledning av Kriminalvårdens nya sajt Insidan
insidan.kriminalvarden.se . Den primära målgruppen för Insidan är de mer än 30 000
barn som har en förälder inom Kriminalvården. Andra som kan ha nytta av Insidan är
föräldrar som �nns på utsidan, andra anhöriga, skolor eller vuxna som vill ta till sig
lättillgänglig information presenterat med hjälp av �lm, bild och ljud.



jan 2016 - jul 2018
Nyköping

JavaScript ASP.NET MVC TFS jQuery HTML5 C# MSSQL

Entity Framework AngularJS Twitter Bootstrap MVC CSS3 TDD

OOP Responsive Web Design ORM-modellering SignalR Webapi gulp

Fettkollen - Fullstack utvecklare och arkitekt
Ideando AB

Fettkollen är en mjukvara för kontroll av fetthantering. Med hjälp av fettkollen ges en
översikt över fettfällor i kommunen när det gäller installation, tömning och inspektion.
FAT-protokollet gör det möjligt för kommunen att på ett tydligt och e�ektivt sätt följa
upp och vidta åtgärder vid behov. Projektet har inkluderat allt från
processmodellering, systemarkitektur, programmering och design.

sep 2017 - maj 2018

JavaScript ASP.NET MVC C# MSSQL Entity Framework Microsoft Azure

SSL Photoshop CSS3 Google Analytics Klarna Git�ow

Microsoft Visual Studio Git Responsive Web Design API

Visual Studio Online Azure Webapp Bootstrap 4 Klarna Checkout API

Webbutvecklare, webbdesigner och projektledare
Trendhem

Trendhem är en onlinetjänst där kunder får tips, råd och undviker dyra
inredningskostnader genom att själv göra det praktiska. Interiör och design är enklare
än många tror och det är viktigt att tänka igenom en bostadsa�är. Kunder som anlitar
Trendhem får det som behövs för attrahera den generella köparen i både annons och
på visning.

Roller i projektet har varit projektledning, utveckling och design av trendhem.se.
Webb applikationen är utvecklad enligt principen mobile �rst för att fungera bästa på
mobila enheter och sedan skala uppåt om besökaren har en större skärm som en
surfplatta eller dator.

Betallösningen för Trendhem bygger på Klarnas Check Out, vilket underlättar för
kunderna som har möjlighet att välja mellan olika betalalternativen Klarna erbjuder.

sep 2017 - maj 2018

Apache Brandväggar JavaScript SEO PHP Wordpress CSS

HTML5 phpStorm FTP HTTPS SSL Responsive Web Design

Performance optimization WooCommerce Varnish Cache Swish Handel

yoast

Webbutvecklare och projektledare
ByButeo

Design och utveckling av ByButeos webbplats bybuteo.se till en modern
mobilanpassad och responsiv webbplats med e-handel.

ByButeo hjälper högpresterande och högkänsliga människor som vill leva i harmoni
med bättre resultat. Från elitidrott till företagsledningar och tränar medarbetare och
människor.
Roller i projektet har varit webbutvecklare, webbdesigner och projektledare.

Ä



apr 2014 - nov 2016
Norrköping

ASP.NET MVC TFS jQuery Git REST C# MSSQL

Entity Framework Twitter Bootstrap Microsoft Azure MVC TDD

Microsoft Visual Studio Responsive Web Design Sparx Enterprise Architect

TypeScript Episerver SignalR Webapi Angular Dev ops

Ärende och delgivningsaplikation - Fullstack utvecklare
och systemarkitekt
Kriminalvården

Ny utveckling av ett ärende- och delgivningssystem som används inom
Kriminalvården. Projektet har innefattat allt från processmodellering,
systemarkitektur, programmering och design.

Bakom utveckling av systemet ligger en utförlig processmodellering och
objektorienterad analys med hjälp av BPMN och UML som agerade brygga mellan
verksamhetens processer och IT i projekt.

Utifrån processmodelleringen designades en objektorienterad systemarkitektur som
utvecklades i iterationer och sprintar med hjälp av projektmetodiken SCRUM.

aug 2016 - okt 2016
Norrköping

JavaScript REST C# MSSQL Entity Framework Microsoft Visual Studio

ASP.NET WebAPI Sparx Enterprise Architect API Angular TypeScript 2.0

Visual Code TFS

Säkerhetsbedömning - Fullstack utvecklare och
systemarkitekt
Kriminalvården

Utveckling, arkitektur och projektledning av en intern webbaserad
säkerhetsbedömnings applikation för Kriminalvården.
Säkerhetsbedömningen används för att hantera interna och externa personer som är
säkerhetsklassade. 

För anställning som är placerad i säkerhetsklass ska registerkontroll göras och
användas som ytterligare ett underlag i säkerhetsprövningen.

Om anställningen eller deltagandet i verksamheten är placerad i säkerhetsklass 1 eller
2 ska registerkontrollen kompletteras med en särskild personutredning. Den
verksamhet där anställningen �nns fattar beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3.



jan 2014 - okt 2016
Norrköping

JavaScript Ajax ASP.NET MVC jQuery REST C# Entity Framework

Microsoft Azure Node.js LESS OOP Microsoft Visual Studio

Responsive Web Design gulp.js Bootstrap WCF Episerver ImageVault

Webapi Episerver Find Application Insights Azure Devops MS SQL

Kriminalvarden.se - Webbutvecklare, designer och scrum
master
Kriminalvården

Design. utveckling och förvaltning av Kriminalvårdens webbplats
www.kriminalvarden.se till en nyare och mer modern webbplats. Det ska nu vara
lättare att hitta information som är anpassad för den som är dömd till stra�, är
anhörig eller vill söka jobb hos Kriminalvården. 

Bakom lanseringen ligger en analys av vilka Kriminalvårdens primära målgrupper är,
vad besökarna behöver veta och hur de söker efter denna informationen. Varje primär
målgrupp har fått en egen ingång och den allmänna informationen är strukturerad
efter vad Kriminalvården sedan tidigare vet att besökarna söker efter. Exempel på
målgruppsingångar är Behandling och vård och Forskning och statistik. 

Vinnare av Episerver Awards 2014 med motiveringen
Vinnarna av bästa webb o�entlig sektor episerver awards 2014 är en sajt som tilltalar
både hjärna och hjärta. Med �ngertoppskänsla har vinnaren lyckats beskriva sin
verksamhet med stor värme även om den ofta förknippas med något helt annat. Ett
sammanhängande bildspråk hjälper till att berätta om verksamheten och deras
uppgift. Med tydliga ingångar får du som användare svar på dina viktigaste frågor och
det är lätt att se hur man får stöd i en svår situation. En fängslande sajt man vill stanna
kvar på.

jan 2016 - jun 2016

PHP Wordpress HTML5 CSS3 phpMyAdmin Responsive Web Design

Performance optimization MySQL yoast sirvoy

Svinostugby.com - Webbutveckling, design och
projektledare
Svinö Stugby Sea Villas & Lodges

Svinö Stugby Sea Villas & Lodges – hemsida med publiceringsverktyg
Design och utveckling av Svinö Stugby webbplats www.svinostugby.com till en modern
mobilanpassad och responsiv hemsida.

På hemsidan hittar du information, bilder, �lmer. Samt olika boendealternativ och
aktiviteter du som besökare kan tänkas vara intresserad av under din semester
vistelse på Åland.

Hemsidan har även integrationer mot online bokningssystemet Sirvoy, besökaren kan
kontrollera lediga boendealternativ och boka samt betala för sin vistelse på ett smidigt
och enkelt sätt online.



dec 2015 - mar 2016
Gävle

SEO PHP Wordpress jQuery HTML5 SSL CSS3 phpMyAdmin

Responsive Web Design Bootstrap Ehandel Performance optimization

PHP Storm MySQL

Båtladan.nu - Webbutvecklare, designer och projektledare
Båtladan i Gästrikland
Design och utveckling av Båtladans webbplats båtladan.nu till en modern 
mobilanpassad och responsiv hemsida.

Webbplatsen är utvecklad med en “responsiv design” som innebär att layouten på 
webbplatsen automatiskt anpassas utifrån vilken enhet/plattform besökaren använder 
sig av. Denna responsiva design har visat sig vara ett framgångsrecept som genererar

�er besökare.

Innehållet på den nya webbplatsen visar bland annat upp Båtladans produktutbud av
båtar, motorer och trailers med detaljrika bilder, videoklipp och övrig intressant
information för besökarna.

dec 2015 - feb 2016
Gävle

JavaScript SEO Ajax PHP Wordpress jQuery Git HTML5 SSL

Photoshop CSS3 Ehandel Performance optimization MySQL yoast

Maskinutbildning.nu - Webbutvecklare, designer och
projektledare
Terräng, Väg & Sjö

Design och utveckling av Terräng, Väg & Sjös webbplats maskinutbildning.nu till en
nyare och mer modern responsiv webbplats. Det ska nu vara lättare att hitta
information för den som är intresserad av maskinutbildningar eller söker efter hjälp
med entreprenadarbeten.

Bakom lanseringen av Terräng, Väg & Sjös webbplats ligger en analys av vilka de
primära målgrupperna är och vad besökarna söker efter . Varje primär målgrupp har
fått en egen ingång och informationen är strukturerad efter vad Terräng, Väg & Sjö
sedan tidigare vet att besökarna söker efter. Exempel på målgruppsingångar är
utbildningar och entreprenad.

nov 2015 - feb 2016
Stockholm

Brandväggar SEO PHP Wordpress HTML5 Photoshop CSS3

Responsive Web Design Bootstrap Performance optimization W3C

Redis Cache MySQL

Webbutvecklare och designer
Meditours

Design och utveckling av Meditours webbplats meditours.se till en modern
mobilanpassad och responsiv hemsida.

Hemsidan informerar om alla faser av vården på American Hospital och Koç University
Hospital i Istanbul, från de allra första frågorna och funderingarna om medicinsk
behandling.



jun 2015 - aug 2015
Linköping

PHP Wordpress phpStorm Grunt Twitter Bootstrap Photoshop

TDD phpMyAdmin Bower Responsive Web Design Ehandel MySQL

Quintrex.se - Webbutveckling, design och projektledare
Quintrex

Webbplats med publiceringsverktyg 
Design och utveckling av Quintrex webbplats www.quintrex.se till en ny och modern
webbplats.

Webbplatsen är utvecklad med en “responsiv design” som innebär att layouten på
webbplatsen automatiskt anpassas utifrån vilken enhet/plattform besökaren använder
sig av. Denna responsiva design har visat sig vara ett framgångsrecept som genererar
�er besökare.

Innehållet på den nya webbplatsen visar bland annat upp Quintrex båtprogram med
detaljrika bilder, videoklipp och övrig intressant information för besökaren.

okt 2013 - apr 2014
Stockholm

Apache Scrum PHP Scrum Master Wordpress jQuery HTML5

phpStorm FTP CSS3 phpMyAdmin Responsive Web Design Bootstrap

Coachning

Swedishconsulates.com - Webbutvecklare, systemarkitekt
och scrum master
Utrikesdepartementet

Utveckling och design av utrikesdepartementets webbplats swedishconsulates.com,
webbplatsen kommer användas av svenska honorära konsuler runt om i världen.
Uppdraget bestod av att ta fram en webbplats med publiceringsverktyg och
tillhörande webbdesign som automatiskt anpassar layouten på webbsidan utifrån
vilken enhet/plattform besökaren använder sig utav. Utöver utvecklingen av
webbplatsen bestod uppdraget även av att utbilda och stötta webbredaktörer med
utbildning i hur webbplatsen skulle vidareutvecklas och underhållas.

aug 2013 - apr 2014
Stockholm

Apache PHP Wordpress jQuery HTML5 phpStorm FTP CSS3

phpMyAdmin Responsive Web Design Bootstrap MySQL

Spouses.nu - Webbutvecklare och scrum master
Utrikesdepartementet

Utveckling och design av utrikesförvaltningens hemsida spouses.nu. Hemsidan
används av utrikesförvaltningens familjer som är utlandsstationerade runt om i
världen. Medföljare till en UD-tjänsteman ska ha användning av informationen på
webbplatsen i sina förberedelser inför, under och efter utlandsstationeringen och
svarar på de vanligaste familje- och medföljarfrågorna inom utrikesförvaltningen.
Uppdraget bestod av att utveckla och designa en webbplats med responsive web
design, vilket innebär att besökaren kan besöka hemsidan med surfplattor,
smartphones eller datorer och innehållet på webbplatsen anpassas efter besökarens
skärmupplösning och webbläsare.



maj 2013 - dec 2013
Norrköping

ASP.NET TFS jQuery HTML5 MSSQL Episerver CMS 6 Episerver 7

Web forms MVC Photoshop CSS3 TDD Fluent NHibarnate

Arkitektur Microsoft Visual Studio Responsive Web Design

Sparx Enterprise Architect Bootstrap Episerver

Säk - Webbutvecklare och systemarkitekt
Kriminalvården

Webbutveckling och design av Kriminalvårdens interna portaler för säkerhetsgruppen
även kallad SÄK. Arbetet bestod i att utveckla samt förvalta ett antal EpiServer
webbplatser. Webbplatserna har integrationer mot bakomliggande system för att läsa
information om klienter och övrig relevant information. EpiServer webbplatserna
innehåller allt ifrån enkla sidtyper till avancerade sidtyper med backend lösningar
integrerade mot bakomliggande system. Webbplatserna har under projektets gång
uppdaterats ifrån EpiServer CMS version 6 till EpiServer CMS version 7. Här har analys
och förstudie utförts för att hitta en strategi/guide för att på enklast vis uppgradera en
be�ntlig EpiServer CMS 6 till 7.

dec 2012 - maj 2013
Norrköping

WPF TFS C# MSSQL ReSharper TDD Fluent NHibernate

Microsoft Visual Studio MVVM WCF Prism Continious Integration .NET

Säkerhetbedömning - Systemutvecklare
Kriminalvården

Nyutveckling av ett delsystem som utifrån underlag från domar och
personutredningar skapar en slutgiltig säkerhetsbedömning för en klient. Ett
administrativt system för handläggare på kriminalvårdens kontor runt om i Sverige.

nov 2012 - dec 2012
Norrköping

TFS C# ReSharper TDD Fluent NHibernate Microsoft Visual Studio

WCF Prism Continious Integration .NET MS SQL

Inskrivning - Systemutvecklare, systemarkitekt och scrum
master
Kriminalvården

Nyutveckling av ett delsystem som tillhandahåller information om inskrivningar för
kriminalvårdens klienter och beläggningar om säkerhetsklass, anstalt, rum, status osv.

jun 2012 - dec 2012
Norrköping

WPF TFS C# MSSQL ReSharper TDD OOP Power Shell

Fluent NHibernate Microsoft Visual Studio MVVM WCF ORM-modellering

Prism Continious Integration .NET

Centralen - Systemutvecklare, systemarkitekt och scrum
master
Kriminalvården

Nyutveckling av ett delsystem (Centralen) som tillhandahåller gemensamma tjänster
för: felloggning, auditloggning, klientinformation, organisation, behörighet mm.



sep 2012 - okt 2012
Örebro

PHP Wordpress HTML5 phpStorm CSS3 Google Analytics

Google search console MySQL yoast

Hemsida - Webbutvecklare och projektledare
Vi Bygger i Örebro

Design och produktion av Vi Bygger i Örebros nya hemsida, webbplatsen är utvecklad
på det populära publiceringsverktyget WordPress

maj 2012 - jun 2012
Norrköping

VB.NET Subversion Continous Integration ReSharper TDD T-SQL

Fluent NHibernate Microsoft Visual Studio .NET MS SQL

Utsluss - Systemutvecklare
Kriminalvården

Förvaltning av internt säkerhetsklassat administrationssystem för kriminalvårdens
klienter inom utslussnings program. Renovering, underhåll och utveckling av
enhetstester, a�ärslogik och kod refaktorering

feb 2012 - apr 2012
Norrköping

WPF Subversion C# Continous Integration TDD

Microsoft Visual Studio WCF .NET MS SQL

Frivård - Systemutvecklare
Kriminalvården

Utveckling av internt säkerhetsklassat administrationssystem för kriminalvårdens
personal och klienter inom frivården. Förvaltning och nyutveckling av
presentationslager, a�ärslager och datalager.

dec 2011 - feb 2012
Örebro

HTML ASP.NET MVC TFS CSS jQuery C# TDD

Microsoft Visual Studio WCF Episerver .NET MS SQL

Arena - Systemutvecklare, arkitekt och scrum master
Billerud Korsnäs

Vidareutveckling av kundportal för Korsnäs kunder. Export funktioner till format som
PDF och Excel ifrån webbrapporter. Kundportalen är byggd på episerver med
egenutvecklad funktionalitet som kommunicerar mot bakomliggande datalager i wcf
för att presentera information, historik, produktions-kvalitet mm.



sep 2011 - dec 2011
Örebro

Business Intelligence SSRS SSAS C# MSSQL Microsoft Visual Studio

SSIS TFS

Business Intelligence - Systemutvecklare, systemarkitekt
och projektledare
Örebro Läns Landsting

Utveckling av business intelligence applikation som via inläsning av data via
integrerade sjukvårdssystem kunde sammanställa och aggregera data för att
presentera statistik, förutspå trender mm. Underlaget som presenterade användes
som beslutsunderlag av personer med ledande befattning inom ÖLL (Örebro Läns
Landsting).

jun 2011 - okt 2011
Örebro

Subversion Windows Mobile MSSQL Photoshop ReSharper

Microsoft Visual Studio WCF Winforms Redundanta system C#

Apputveckling - Systemutvecklare och apputvecklare
Linde Material

Utveckling av mobilt service planeringssystem. Backo�ce del utvecklad i .net
winforms, mobil servicetekniker applikation utvecklat i .net Windows mobile, databas
MS sql server med replikering för att synkronisera backo�ce och handdatorer.

maj 2011 - jun 2011
Sandviken

TFS SSRS SSAS Dashboards MSSQL SSIS Microsoft SharePoint

Power Pivot Scorecard Performance Point

Microsoft Business Intelligence - Business intelligence
utvecklare
Sandvik

Pilotprojekt där vi utvecklade och påvisade hur Microsoft Business Intelligence
produkter och SharePoint Enterprise 2010 samverkar på ett kraftfullt sätt. Projektet
omfattade en PoC (Proof of Concept) där produkterna skulle visa sina styrkor och
fördelar.

jan 2011 - maj 2011
Västerås

TFS SSRS SSAS C# WebService MSSQL Web forms

Microsoft Visual Studio WCF SSIS Episerver .NET

Business intelligence - utvecklare, systemarkitekt och
designer
Myndigheten för Yrkeshögskolan

Utveckling av statistik och beslutstödssystem för YH’s kurser och studenter.
Utvecklingsmiljön bestod av Microsoft .net. asp.net, SQL Server, Integration Services,
Analysis Services och integration med be�ntlig EpiServer webbplats och
egenutvecklade sidtyper som presenterade statistik och beslutsunderlag för
slutanvändaren.



okt 2010 - feb 2011
Stockholm-Arlanda

Subversion iOS Xcode REST WebService Photoshop Objective C

Arlanda �ygplats - Apputvecklare och designer
Arlanda �ygplats

Utveckling och design av iOS (iPhone/iPad) applikation för Arlanda �ygplats. Den
mobila appen visar information om ankommande och avgående �yg samt information
i form av nyheter, kartor, väder och webbkameror ifrån Arlanda �ygplats. Information
konsumerades via krypterade webservice/wcf tjänster via arlanda.se.

feb 2010 - dec 2010
Gävle

XML ASP.NET TFS jQuery C# WebService MSSQL MVC TDD

Microsoft Visual Studio WCF .NET

Markis - Systemutvecklare, systemarkitekt och
projektledare.
Billerud Korsnäs

Utveckling av generellt dataservicelager som kommunicerar med bakomliggande
a�ärs- och produktionssystem. Datalagret ställde ut WCF tjänster med möjlighet för
TCP/IP, rest och XML kommunikation till konsumerande system.
Ett administrativt webbaserat övervakningssystem utvecklades även för att kontrollera
så att all datakommunikation via datalagret fungerade felfritt.

maj 2010 - jul 2010
Gävle

HTML JavaScript ASP.NET MVC TFS CSS jQuery REST C#

MSSQL Microsoft Visual Studio Bootstrap Schemaläggning .NET

Returhantering - Webbutvecklare, systemarkitekt och
projektledare
Granudden

Utveckling och design av ett webbaserat returhanteringssystem av pappersrullar för
ett samarbete mellan Granudden, Korsnäs och Gävle hamn.

dec 2009 - apr 2010
Gävle

ETL SourceSafe SSRS C# MSSQL Photoshop ReSharper SSIS

Winforms Power Pivot

Markis - Business intelligence utvecklare
Korsnäs

Prestanda optimering och vidareutveckling samt design av Korsnäs egenutvecklade
Business Intelligence verktyg Markis som hämtar in data ifrån produktion, ekonomi
och försäljning. 
Bakomliggande teknik bygger på Microsoft SQL Server med integration services som
ETL verktyg. Datawarehouse databas miljö är uppbyggd kring "snow�ake" struktur
som i sin tur Analysis services kuber laddas ifrån.



nov 2008 - nov 2009
Gävle

SAP ASP.NET TFS CSS jQuery HTML5 C# MSSQL

BizTalk Server Web forms Photoshop ReSharper Microsoft Visual Studio

WCF

Livetime - Webbutvecklare och designer
Fujitsu Services AB

Utveckling och design av webbaserat tidredovisningssystem kallat Livetime. Livetime
byggde på publiceringsverktyget episerver med egenutvecklade sidtyper för att sköta
tidrapportering, utlägg, reseräkningar och traktamenten. 
Livetime i integrerades emot Fujitsus a�ärssystem SAP via BizTalk integrationer där
lön/ekonomi transaktioner hanterades.
Livetime hade 800 användare månadsvis vilket ställde krav på prestandaoptimering,
cachning och lastbalansering.

maj 2008 - nov 2008
Gävle

Business Intelligence TFS SSRS SSAS C# MSSQL Photoshop

ReSharper Microsoft Visual Studio SSIS

Business intelligence - utvecklare, systemarkitekt och
designer
NCC AB

Utredning, utveckling och design av plattform för en business intelligence modul till
NCCs a�är- och projektsystem.
Business Intelligence modulen bestod av �era komponenter/funktioner som:
Integrations Services ETL paket. Datawarehouse, Analysis services kuber för fri AD hoc
analys och reporting services för rapporter.

okt 2007 - jan 2008
Gävle

Subversion MSSQL Web forms Photoshop Microsoft Visual Studio

DotNetNuke .NET C#

Webbplats - Webbutveckling
Morsta Gård

Webbplats utvecklad på publiceringsverktyget DotNetNuke. Arbetet bestod i att
webbutveckla, designa och bearbeta digitala bilder för den slutgiltiga webbplatsen.

feb 2006 - okt 2007

HTML VB.NET C# MSSQL Web forms Photoshop

Microsoft Visual Studio

CRM - Webbutvecklare och designer
MitsemHus

Utveckling, webbdesign och digital bildbehandling av webbaserat CRM system för
Mitsemhus säljare och återförsäljare.



apr 2003 - apr 2006
Gävle

HTML JavaScript ASP Classic VB.NET CSS Photoshop

Microsoft Access Dreamweaver

Golf-semester.se - Webbutvecklare
Golf-Semester

Utveckling, webbdesign och digital bildbehandling av golf-semester som var en online
baserad golf-portal för golfare.

apr 2001 - apr 2003
Falun

HTML JavaScript ASP Classic VB.NET CSS Photoshop

Microsoft Access Dreamweaver

gracilis - Webbmaster
Gracilis

Webbutveckling, webbdesign och bildbehandling för gracilis som var en online
baserad tjänst för stilrådgivning mot privatpersoner i Skandinavien. Under perioden
hade jag rollen som webbmaster och skötte underhåll, utveckling och drift av Gracilis
webbplats samt tillhörande stödapplikationer.

Webking feb 2012 - pågående

Kvadrat feb 2012 - apr 2014

Sogeti mar 2011 - mar 2012

Knowit nov 2009 - mar 2011

Fujitsu apr 2008 - okt 2009

Arbetsgivare

Industriell ekonomi med inriktning mot logistic & IT-system

Bachelor of economic engineering and science (Högskoleingenjör)
Högskolan i Gävle (Gävle)

2004 - 2008

Dator- & kommunikationsteknik

El- och energiprogrammet (Gymnasie)
Lugnetgymnasiet (Falun)

1999 - 2001

Utbildning



Certi�erad för system och webbutvecklings arkitektur. Certi�eringen och kursen är
ett unikt program. Du lär dig att utforma applikationer som skapar a�ärsvärde.
Som är baserade på kundens verksamhet och löser kundens problem.
Applikationer som får din kund att komma tillbaka till dig för mer. Om och om igen.

Certi�ed Software Architect Microsoft Platform
Sundblad & Sundblad

2015

Certezzas utbildning i säker utveckling handlar om att förmedla kunskap och
medvetenhet om Best Practices vad gäller säker utveckling, liksom att få en
grundläggande kunskap och förståelse för vad lagstiftningen säger. För att som
utvecklare och arkitekt kunna uppfylla kraven om Security and Privacy by Design
and Default så måste man förstå vad det innebär.

Ethical Hacking, Utbildning i Säker utveckling
Certezza AB

2015

Som certi�erad Scrum Master® (CSM®) hjälper du Scrum Team att utföra sitt
arbete på högsta nivå. En certi�erad Scrum Master skyddar också teamet från både
interna och externa distraktioner. Genom certi�eringsprocessen lär man Scrum-
ramverket och få en förståelse för team roller, händelser, artefakter och regler.

Certi�erad Scrum Master (CSM)
Scrum Alliance

2014

Microsoft Certi�ed Technology Specialist

MSCT
Microsoft

2008

Kurser och certi�eringar

5 Expert inom området

.NET ASP.NET ASP.NET MVC ASP.NET WebAPI Bootstrap C# CSS

Google search console HTML JSON Microsoft Visual Studio MS SQL MSSQL

Projektledning ReSharper Responsive Web Design Scrum Scrum Master TFS

Tillgänglighet - WCAG 3.0 Twitter Bootstrap WCAG Visual Studio Online yoast

Kompetenser



4 Mycket hög kompetens

Ajax Angular AngularJS API Arkitekt Arkitektur ASP.NET Core 2.x Automapper

Azure Devops Azure Webapp Bootstrap 4 Coachning Continous Delivery

Continous Integration Continuous Delivery CSS3 Dev ops DevOps Dreamweaver

Entity Framework Entity Framework Core Episerver Episerver 7 FTP Git

Google Analytics HTML5 HTTPS Hybrid app Ionic Framework JavaScript jQuery

Microsoft Azure Mobile �rst MVC MVVM NET.Core Node.js one page design

OOP ORM-modellering Performance optimization Photoshop PHP Storm Responsiv design

responsive SASS SASS/SCSS SCSS SEO SQL SQL-server T-SQL

TypeScript 2.0 Web API Web forms Webapi WebService Visual Code XML

3 Hög kompetens

Android ASP Classic ASP.NET Core 2.0 Babel BankID Bower Brandväggar

Continious Integration Dashboards DDD DIBS Ehandel Elastic Search

Episerver CMS 6 Episerver Find ETL Fluent NHibarnate Fluent NHibernate Git�ow

Grunt gulp ImageVault iOS Jenkins Klarna Klarna Checkout API Ledarskap

LESS Material Design Microsoft Access Microsoft SharePoint MySQL PHP

phpMyAdmin phpStorm Plesk Redis Cache REST Schemaläggning SignalR

Sparx Enterprise Architect SSIS SSL SSO SSRS Subversion TDD TypeScript

W3C Varnish Cache WCF Winforms WooCommerce Wordpress WPF

2 Medelkompetens

Activiti Apache Application Insights Business Intelligence Cordova DotNetNuke

Electron GraphQL gulp.js Java nginx Objective C Power Pivot Power Shell

Prism Redundanta system Scorecard SourceSafe SSAS Swish Handel Tomcat

Ubuntu VB.NET Xcode

1 Grundläggande kompetens

BizTalk Server Expo Performance Point React Native ReactJS SAP sirvoy

Windows Mobile



Svenska Modersmål

Engelska Flytande

Språk

Internetworld topp100 - En av fem bästa myndighetssajter på nätet 2015 - 2018

Talare/Föreläsare för Global Azure Bootcamp 2015 2015

Vinnare av bästa webb o�entlig sektor – episerver awards 2014 2014

Lean inom sjukvården 2008

Engagemang och publikationer


