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Arbetslivserfarenhet 
2010 -  Lunds Universitet, Certec, Produktutvecklare. Arbetar med att 

ta fram applikationer och interaktionsmoduler som utnyttjar 
hörsel och känsel, speciellt lämpliga i miljöer där visuell 
återkoppling inte är möjlig. Arbetet ingår i ett större EU 
projekt, HaptiMap, där man tar fram ett toolkit som kan använ-
das av andra utvecklare för att enkelt anpassa applikationer till 
en icke-visuell interaktion. Projektet berör kartor och positions-
tjänster. Programvaruutvecklingen görs för Android platt-
formen och den sker i ett XP liknande utvecklingsprocess. 

 
1997 – 2006 Lunds Universitet, Internationella Miljöinstitutet, IT-ansvarig 

med delat budgetansvar. Verksamheten bestod av ca 80 
användare bestående av personal och studenter. Jag var med om 
att bygga upp ett klient/server nätverk som erbjöd hög 
tillförlitlighet och skalbarhet baserat på Novell Netware 
serverprogramvara. Jag implementerade även ett system för e-
post, kalender och intranät baserade på Lotus Notes/Domino 
samt installation av ett IBM SAN system för de mest kritiska 
servrarna i verksamheten.  
Andra arbetsuppgifter omfattade upphandlingar, från ett 
basbelopp upp till en miljon kronor, där jag kontaktade olika 
företag för offertbegäran, granskade, utvärderade avtal och 
sammanfattade resultat som presenterades för min dåvarande 
chef för gemensamt beslutfattande. Studenterna på Miljö-
institutet bestod av mastersstudenter från olika världsdelar; att 
undervisa och ge dem support var en viktig del av tjänsten. 

 
1997- 1998  Lunds Universitet, Lumes 

Arbetade med uppbyggnad av ett Windows-baserat klient/ 
server nätverk. Det förekom datorsupport till både administra-
tion och studenter samt en viss datorundervisning till 
studenterna. 

 



1995 – 2003   Folkuniversitetet, dataoperatör  
Arbetade på kansliet där man ansvarade för dataöverföring till 
och från de olika avdelningarna runt om i Skåne. Mitt ansvar 
var att ta hand om den manuella behandlingen och inläsningen 
av uppgifter då automatiken inte fungerade som den skulle 
samt skötte utskriften av fakturor och kuvertering av dessa. 

 
1990 – 1995  Folkuniversitetet, kvällskontorsvaktmästare 

Mina arbetsuppgifter bestod mestadels av att hjälpa lärarna med 
allt från kopiering av undervisningsmaterial till teknisk hjälp av 
utrustningen som fanns i undervisningslokalerna. Jag satt i 
receptionen på kvällstiden för att sköta telefonväxeln och 
fungerade som extra service till elever och personalen. Vid 
några tillfällen skötte jag utbildningen av grundläggande PC-
datorkunskap. 

Utbildning 
2005 – 2010 Lunds Tekniska Högskola 

Civilingenjör Datateknik, 270hp  
Inriktning medicinsk teknik och telekommunikation. 

 
2008 – 2009  Malmö Högskola, sommarkurser 
   Programmering i C# och Visual Basic .NET, 15hp 
 
2006   Lunds Universitet 
   Organisation, verksamhet och IT, 7,5hp 
 
Språkkunskaper 
Spanska: Modersmål 
Svenska: Flytande i tal och skrift 
Engelska: Flytande i tal och skrift 
Tyska:  Grundläggande 
 
Förtroendeuppdrag 
2004 – 2008  Aktiv deltagare i bostadsrättsföreningens S:t Thomas styrelse. 

Jag har medverkat som både suppleant och ordinarieledamot 
och mitt senaste uppdrag var som kassör. En enkät genom-
fördes för att se hur intresset för bredband bland medlemmarna 
var och efteråt genomförde jag en upphandling av en 
bredbandsinstallation för hela föreningen. Ett antal lokala och 
rikstäckande aktörer kontaktades, träffades och efter 
granskning av avtalen sammanfattade jag ett resultat som 
presenterades för styrelsen. 

 
Övriga meriter 
2005 till 2009  Jag har drivit eget företag där jag erbjudit diverse datatjänster i 

form av support för användare, server/nätverk samt utveckling 
av webbsidor och försäljning av datorprodukter. 

 



Övrigt 
Född:   720401 
Körkort:  B 
Civilstatus:  Gift 
 
Just nu ägnar jag min fritid åt att gå på gym ett par gånger i veckan och att umgås med 
familj och bekanta. Min familj består av min hustru Katrin, vår 2,5 åriga dotter Paula, 
vår nyfödda dotter Noemí och en katt. På gymmet brukar jag delta i gruppträning, 
helst spinning, box eller vanlig gympa. Tidigare ägnade jag mig åt intensiv 
karateträning men fick avbryta pga. tidsbrist. Jag gillar att laga mat, gärna kryddstark 
sådan men även lite mera tidskrävande rätter som t.ex. sushi. 
 
Jag lämnar gärna betyg och referenser om så önskas. 


