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PROFIL
Kompetens och intresseområde
Naturvetenskaplig utbildning med statistik, kemi och biomedicin på 1960-talet. Därefter arbete
på laboratorium, och så småningom alltmer inriktat på redovisning och beräkningar med hjälp
av dator. Efter 1988 uteslutande jobb med dator. Har alltid strävat efter att skapa praktiska
lösningar på vanligt förekommande rutiner för att höja kvaliteten och undanröja tråkiga,
tidskrävande moment. Webbpublicering är ett annat stort intresse, där jag just nu arbetar mest.
Jag har gjort användarhjälp till webbapplikationer och rapportsystem.
Arbetade många år på Statens veterinärmedicinska Anstalt och Pharmacia Diagnostics. Efter ett
par år som konsult vid WM-data arbetar jag endast genom mitt företag Panterdata. För att kunna
erbjuda mer kvalificerade tjänster arbetar jag i ett nätverk av små tjänsteföretag.

Utbildare och datacoach
Utbildar grupper och enskilda i Officeprogrammen, särskilt Excel. Det är viktigt att kunden får
arbeta med fall ur sin verklighet och därmed känner stark motivation. Vill gärna undervisa
medelålders personer och stötta dem så de vågar experimentera. Ställer gärna upp med
rådgivning i stora och små frågor, dock inte rent tekniska.

Webbmaster
Har utvecklat och sköter hemsidor på Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala
universitet och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Jag har också utvecklat och förvaltar
ett växande antal hemsidor åt privata kunder och föreningar, se ”Hemsidor” för ett urval.

Databaser
Databaser används för att hantera information på ett praktiskt strukturerat sätt. Jag utvecklar
databaslösningar för både webben och den egna datorn.

Excel och Access
Jag gör större eller mindre Excel-Access-applikationer med mallar och makron för utvärdering,
dokumentation, grafisk presentation, tabellkontroller och datalagring.

Föreningsaktiv
Jag har många år arbetat och haft styrelseposter inom föreningslivet, främst inom Svenska
Turistföreningen, men också i bostadsrättsföreningar, ett bilkooperativ, Rättvis Handel, ett
byalag. Jag vill vara delaktig i samhället och samarbeta med människor kring miljöfrågor. Rent
praktiskt har jag byggt upp medlemsregister, gjort presentations- och informationsmaterial,
formulerat skrivelser och hållit en mängd tal.
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UTBILDNINGAR
IFL ledarutveckling

Det gränslösa ledarskapet, 5 v

Sverige, Nordirland, USA

Fil kand

Matematik, Statistik, Kemi,
Biomedicin, Design av
användarvänliga gränssnitt

Uppsala universitet

Studentexamen

Reallinjens matematiska gren

Uppsala Högre Allmänna
Läroverk (Katedralskolan)

ANSTÄLLNINGAR OCH UPPDRAG
Datakonsult

Design och införande av ny webb
inkl användarhandledning

Svenska Kyrkans
Församlingsförbund

Datakonsult

Webbmaster, konstruktion av
databas och gränssnitt för
konfliktdatabas

Institutionen för freds- och
konfliktforskning

Datakonsult

On-line Help och manualer,
Excelutbildning

WM-data

Gruppchef

Dokumentation av produkter mot
kunder

Pharmacia Diagnostics

Data manager

Klinisk forskning,
kvalitetsuppföljning

Pharmacia Diagnostics

Laboratorieassistent
/ingenjör

Virusforskning, bloddiagnostik,
kartläggning av
antibiotikaförbrukning i Sverige

Karolinska Institutet, Statens
Veteriärmedicinska Anstalt

KUNSKAP / ERFARENHET AV DATORPROGRAM
Windows, Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Access, Simca, SAS, Statistica, PageMaker,
InDesign, Photoshop, Illustrator, Internet, e-mail, Mimer, Visual Basic, RoboHelp, VISIO,
Dreamweaver, Headline

UPPDRAG
Ordförande

Öfre Slottsgatans byalag, Svenska Turistföreningens Uppsalakrets,
Brf Nedre Hörnet, Uppsala

Ledamot

Svenska Turistföreningen, Miljövårdsrådet i Uppsala Kommun

Revisor

Brf Nedre Hörnet
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