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Sammanfattning 

Michaels kompetens och erfarenhet bygger på såväl en gedigen teknisk kunskap inom ett antal olika IT- och 

systemplattformar som på djup kunskap och metodik inom IT-management/förändringsledning och 

verksamhetsnära IT-stöd. 

Michael arbetar bland annat med rådgivning, projektledning, arkitektur, design och implementering av 

affärsmässigt väl anpassat IT-verksamhetsstöd - sett ur olika perspektiv som; nytta, effektivitet, 

förvaltningsbarhet, infrastruktur och säkerhet. Michael har över 30 års konsulterfarenhet med uppdrag åt företag 

och organisationer inom näringsliv, offentliga myndigheter och förvaltningar med stor erfarenhet av 

projektledning inom IT. 

• Har drivit ett stort antal projekt - som projektledare sedan mitten av 90-talet (nationellt, internationellt) 

med projektbudget upp till 25mkr och projektgrupper upp till 20 personer. IT-projekt inom såväl privata 

som offentliga organisationer och olika projektmodeller - på senare år främst agila/scrum. 

• Hög förståelse för infrastruktur och teknik - Har jobbat (på djupet) med teknik och infrastruktur sedan 

slutet av 80-talet i olika typer av förvaltning/drift och projektorganisationer. Stor erfarenhet av olika 

typer av sourcing-lösningar och projektledning av transitation från lokal IT till hybrid/outsourcade IT-

miljöer. 

• God förståelse av utveckling/releaseprojektledning – Jobbade under 2008-2012 på SYSteam/EVRY 

som arkitektansvarig för journalsystemet "SYSteam Cross" och även som PL för ett antal 

kundleveransprojekt 

• Utveckling, dokumentation av processer - Jobbade på SYSteam-tiden med kvalitetsprocesser enligt 

kraven för CE-märkning av medicintekniska system. På Landstinget Sörmland (2013-2017) med att 

utveckla och etablera förvaltningsstyrningsprocesser för BI (enligt pm3) 

• Prestigelös, ansvarstagande och ordning och reda - Förespråkar alltid att etablerade/kommunicerade och 

accepterade processer/rutiner följs, samtidigt som sunt-förnuft och kreativitet måste få plats - för att 

ständigt uppmuntras till att reducera ineffektivitet och kunna göra saker bättre.  

• Flytande engelska - tal och skrift - Har under 30+ år som konsult/anställd jobbat ungefär 50/50 med 

svenska och engelska som koncernspråk. Under åren 1996-2006 (Flextronics International) var i princip 

all dokumentation/kommunikation på engelska 

• Outsourcing/Sourcing - Jobbade (2014-2015) som underkontrakterad till ENFO kring uppbyggnad av 

ett multisourcing-kontrakt för en svensk bank. Under SYSteam-tiden samarbete och koordinering kring 

utveckling och test med ett indiskt bolag  



• Erfarenhet av pm3 - Stor (teoretisk och praktisk) erfarenhet av pm3 - både ur design och 

implementering. Landstinget Sörmland (2013-2017) implementerade både en "Pm3-light" för 

landstingets BI-objekt och medverkade i det landstingsövergripande projektet för design och 

implementering av en komplett FOA för pm3, som även innehåll ekonomiska styrprinciper och 

interaktionen mellan ITIL och Pm3 (är certifierad på management level, sedan 2005, för ITIL). 

Uppdrag 

2019-03 – 2020-01 Nyköpings kommun.  

Uppdrag som tjänsteansvarig för outsourcing av IT-

Infrastruktur till extern part(er) 

2018-08 – 2019-03 Ottobock Nordic 

Uppdrag: IT-Arkitekt. Projektledare för införande av ny 

Nordisk Intranet-lösning baserad på MS Sharepoint och 

PrecioFishbones produkt Omnia. 

2017-06 – 2018-06 Länsförsäkringar AB 

Uppdrag: ”Robotisering inom länsförsäkringar” (UiPath) 

Effektmål: Att etablera en ny funktion inom Länsförsäkringar 

som syftar till att möjliggöra automatisering/robotisering av 

verksamhetsprocesser – exempelvis handläggarärenden 

Roll: Delprojektledare för IT och Infrastruktur samt införande 

av ny teknisk plattform (kommersiell produkt, UiPath). Även 

ansvarig för etablering av ett pm3-objekt för lösningen.  

Omfattning: Projektet omfattar (totalt) c:a 20 permanenta 

medlemmar samt ett stort antal personer/resurser från berörda 

verksamheter och IT och Säkerhet. 

Speciellt för projektet: Projektet inför också en ny modell för 

samverkan/integration mellan verksamhet och IT (”Operativ 

modell”) – där man förflyttar en stor del av det som 

traditionellt ligger som ”IT-nära göranden/komponenter” till 

att vara en del verksamhetens (robotisering) göranden. 

Projektmetodik: Agil – fyra olika strömmar/delprojekt som – 

ingår inom samma huvudprojekt 

Miljö: Standard Windows-plattform, och inköpt produkt 

(UiPath) för robotisering/automatisering 

2017-05 – 2018-08 Regionförbundet Sörmland 

Uppdrag: ”Digitalisering av treårsplaner inom Sörmlands län – 

kommuner, kollektivtrafik och regionförbundet” 

Effektmål: Samordna och digitalisera processer som rör 

prioritering, finansiering, planering och byggnation av 

vägobjekt – där parter som kommuner, kollektivtrafik och 

trafikverket samverkar. 

Speciellt för uppdraget: Att dels skapa effektivitet för 

deltagande aktörer, men också stötta Regionförbundet i att 

maximera nyttan av sin Office 365-plattform. 

Roll: Projektledare samt övergripande rådgivning till 

Regionförbundet kring digitaliseringsfrågor/Office 365 

Omfattning: Projektgrupp omfattande tre resurser (utvecklare 

och arkitekt) 



Projektmetodik: Agil, med kundrepresentant 

(Regionförbundet) som produktägare för lösningen 

Miljö: Microsoft Office 365 och Sharepoint Online 

2013-04 - 2017-04  Landstinget i Sörmland 

BI-Arkitekt/Övergripande ansvarig för Landstinget Sörmlands 

BI-miljö. PL för migrering av tidigare IBM Cognos-miljö till 

renodlad Microsoft-miljö samt etablering av 

verksamhetsdriven förvaltningsmodell enligt pm3. Ansvarig 

för att etablera (första) pilot för att köra tjänster (Power BI 

Pro) som molntjänst. Projektrepresentant i det 

landstingsövergripande projektet kring införandet av pm3. 

2008-01 - 2013-04  SYSteam Medical System AB 

Anställd på SYSteam (sedermera EVRY) som Teamledare för 

utvecklingsgruppen kring journalsystemprodukten 

SYSteam/NCS Cross. Sedan även ansvarig produktarkitekt för 

NCS Cross. PL för implementeringsuppdrag kring 

journalsystem och utveckling av - det som kom att bli den sista 

versionen - NCS Cross 

2007-06 - 2008-08  Sigma Solutions AB 

Anställd på Sigma Solutions som PL och ansvarig för 

verksamhetsområdet inom BI/Mälardalen. Genomförde bl.a 

projekt (skapa BI-Center baserad på Pm3) för Luftfartsverket 

samt införande av ITIL-processer för Örebro läns landsting. 

2004-09 - 2007-06  Relacom 

Global IT Arkitekt inom (det nybildade) Relacom, som var en 

avknoppning från Norden-delen av Flextronics International. 

Ansvarig för design hav helt ny IT-miljö (Norden) och 

migrering från den tidigare miljön inom Flextronics Int. 

1998-01 - 2004-09  Flextronics International AB 

Global IT-Arkitekt (IT Infrastruktur, MS Active Directory, 

Standardklient, Server Operation) för Flextronics International, 

samt IT-projektledare för integration/migrering av kunder/siter 

som Flextronics under 1998-2004 tog över från företag som 

Ericsson, Nokia, Dell, Siemens mfl (Sverige, Norden, Europa, 

Usa, Mexico) 

1996-06 - 2002-01  Läkemedelsverket 

Design och implementering av MS Active directory-miljö för 

Läkemedelsverket  och Windows-baserad standardklient 

1996-05 - 2002-01  Statens Institutionsstyrelse 

Ansvarig för design, implementering och förvaltningsrutiner 

av MS Active Directory miljö samt Windows-standardklint för 

SiS samtliga kontor/platser i Sverige.  



1990-01 - 2001-01  Microsoft AB 

Certifierad utbildare (MCT) för Microsoft-utbildning åt ett 

flertal företag (både som anställd på RKS Data AB och inom 

Mipsson Data AB)  - Scribona, Jönsson&Lepp, Office IT-

partner, NFI mfl. Genomförde total c:a 500 utbildningsdagar 

under denna period inom områden som Windows Server, 

Databaser, Nätverk, säkerhet m.m 

1996-05 - 1998-01  Ericsson Business Communications AB 

Ansvarig för design, implementering och förvaltningsrutiner 

av MS Active Directory miljö (Ebc Karlskrona) samt 

Windows-standardklint och Serverplattform. 

  

1989-03 - 1996-03  RKS Data AB 

Anställd som konsult på RKS Data AB (Ursprungligen Opiab 

Digitec) som främs konsult inom Digital Equipment baserade 

lösningar (systemdrift, utveckling, utbildning) 

1986-08 - 1989-03  Linköpings universitet 

Anställd på LiU (IT/Data-enheten - LIDAC) som 

systemadministratör för stordatormiljö/VAX-VMS. 

Systemdrift, utveckling, utbildning 

Anställningar 

2017-04 – 2018-08 Sogeti  

2013-04 - 2017-04 Landstinget i Sörmland 

2008-09 - 2013-04 SYSteam Medical System AB 

2007-04 - 2008-09 Sigma Corporate Solutions AB 

2004-09 - 2007-06 Relacom 

2004-09 Flextronics AB 

1996-03 - 2004-09 Mipsson Data AB 

1989-03 - 1996-03 RKS Data AB 

1986-09 - 1989-03 Linköpings universitet 

Utbildning 

1983-08 - 1986-08 Matematiskt-datavetenskapligt program 160p Linköping University 

Certifieringar 

1996 Certified Microsoft Trainer (Scribona) 

2005 ITIL Foundation level (Materna) 

2005 ITIL Management level (Materna) 

2012 Certifierad IT-arkitekt (Dataföreningen) 

 


