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Personuppgifter 

Hejderidaregatan 25 
271 57 Ystad 
070-774 17 76 
mp@drse.se 

Arbetslivserfarenhet 

 2018 →: DRSE Solu ons AB – Senior Teknisk Projektledare / IoT & RF & DRS Engineering 
 Teknisk Projektledning, Byggledning och Projektering från ”ax till limpa”. Alla typer av tekniska förstudier och 

utredningar inklusive besiktningar och slutdokumentation. RF, Nätverksdesign och optimering (LAN/WLAN, 
2G/3G/4G/5G, IoT). Mjukvarudesign & utveckling, Data Recovery & Security Engineering: aktiv och passiv 
datasäkerhet (PC/LAN/WLAN), Penetration Testing, dataräddning och återställning från oavsiktlig/avsiktlig 
systemkrasch eller radering - Computer Forensic Engineering med exklusiv tillgång till egen HEPA-filtrerad 
Clean-Box®m.m. 

 2013-2018: WE Consulting AB – Senior Teknisk Projektledare / RF Engineering 
 GSM/UMTS/LTE/WLAN RF Design & Engineering: projektledning, byggledning och projektering av små och 

stora infrastrukturprojekt inom telekom med totalt ansvar från förstudier med offertframställning och 
resurssäkring till slutfakturering, inklusive design/projektering och konsultering med aktiv och passiv 
signalspaning, felsökning, täcknings- och verifieringsmätningar (Site Survey), radioplanering av trådlösa 
nätverk och mobilkommunikationslösningar samt uppgradering, driftsättning och verifieringsmätningar 
med slutbesiktningar, relationsansvar mellan kund, fastighetsägare och entreprenörer, ansvar för 
utveckling, kravställning samt test och validering av arbetsverktyg, arbetsmetoder, teknikutrustningar och 
dokumentation inom GSM/UMTS/LTE/WLAN m.m. åt bl.a. Telia Company AB, Telenor Sverige AB, 
Ericsson/SEMC/STE, Länsstyrelsen, Region Skåne, Skånetrafiken, Tekniska Verken, Partille Arena m.fl. 

 2011-2013: Orbion Consulting AB – Teknisk Projektledare / Projektörs- och Byggledningskonsult 
 GSM/UMTS/LTE/WLAN Design & Engineering: projektledning och byggledning av små och stora 

infrastrukturprojekt inom telekom med totalt ansvar från förstudier och resurssäkring till slutfakturering, 
inklusive design/projektering och konsultering med aktiv och passiv signalspaning, felsökning, täcknings- 
och verifieringsmätningar (Site Survey), radioplanering av trådlösa nätverk och mobilkommunikations-
lösningar samt uppgradering, driftsättning och verifieringsmätningar med slutbesiktningar, relationsansvar 
mellan kund, fastighetsägare och entreprenörer inom GSM/UMTS/LTE/WLAN m.m. 

 2007-2011: Relacom AB – Konfiguration, Integration & Drift Konsult 
 Projektledning, byggledning, projektering och konsultering WLAN/GSM/UMTS/LTE (radioplanering av 

trådlösa nätverk och mobilkommunikation). Aktiv och passiv Site Survey (signalspaning). Data Security, 
Recovery & Computer Forensic Engineering. Virtualisering (platform oberoende) m.m. 

 2009-2010: Kariza Ltd – IT & Datasäkerhetskonsult (fristående uppdrag) 
 PC/LAN/WLAN Data Security & Recovery Engineering: IT-samordning, konsultering och administration med 

ansvar för datasäkerhet, backup, drift/underhåll, webb, support och utbildning m.m. 
 2004-2007: EL Program AB - Konfiguration, Integration & Drift Konsult 
 Projektledning, IT-management, datasäkerhetskonsultering samt Recovery & Forensic Engineering, 

datasäkerhetsansvarig och auktoriserad ESET-samarbetspartner, IT-samordning och administration av 
PC/MAC-nätverk och RIP HW/SW för digitaltryck och design, projektering (CAD-projektupplägg inom bygg – 
el, kraft, data och tele), kundrelation med ansvar för inköp och försäljning m.m.  

 2004-2004: MMS AB – Konfiguration, Integration & Drift Konsult 
 PC/LAN/WLAN-samordning, ansvar för datasäkerhet, PC/LAN/WLAN-design, planering och underhåll, support 

och utbildning, HW/SW administration m.m.  
 2003-2004: MIT AB – Konfiguration, Integration & Drift Konsult 
 PC/LAN samordning, ansvar för datasäkerhet och LAN-backup, PC- och LAN-design samt migration och 

integration av stordatormiljö (Nokia & databaser), planering och underhåll, support och utbildning m.m. 
 2002-2003: Forum Ystad – Konfiguration, Integration & Drift Konsult 
 PC/LAN samordning och administration, datamigration, PC- och LAN-design, planering och underhåll, support 

och utbildning m.m. 
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Utbildning                         Examen/Certifiering 

 Ekahau, iBwave, m.fl. tekniska kurser och seminarier (pågående/löpande abonnemang)                   2016→                                        
 ITIL & IT Turtorial, ACTE/EMC Professional Service   2020 
 SSG Entre Grundkurs, SSG Standard Solutions Group AB (förnyelse)   2020 
 ISO 27000/01:2013, DNV-GL   2020 
 Auto CAD 2018, CADMUM AB/TechTutor   2019 
 SSG Entre Grundkurs, SSG Standard Solutions Group AB   2017 
 Arbetsmiljöombud, We Consulting AB, UNIONEN 2016–2018 
 5G Air Interface, Ericsson Academy Moscow   2017 
 iBwave Design L1-Certifikation, ICP   2016 
 EcoDriving & EcoEducate, Producto AB   2016 
 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U, Novo Utbildning AB   2016 
 WiFi/WLAN-projektering, STF Ingenjörsutbildning AB   2015 
 LEAN, Ibizcon Sweden AB   2013 
 APV/Arbete på väg, OC/Trafikverket   2013 
 LTE-system, STF Ingenjörsutbildning AB   2012 
 Datasäkerhet: Hacking-workshop, STF Ingenjörsutbildning AB   2010 
 Grundläggande miljöutbildning, Relacom Academy   2009 
 Projektledning (IPMA/PMI), KTH              2008 
 Lågspänningsanläggningar (AC1000V & DC1500V)   2007 
 Virtual Reality, Högskolan Kristianstad   2002 
 Teknologie Kandidatexamen i data och elektronik med inriktning mot data- och telekommunikation   2002 
 Examensarbete (sekretessbelagd): Introduktion till den nya generationens teknologi inom mobila 

kommunikations media, Högskolan Kristianstad 
 

Övriga kompetenser och meriter 

 Intuitiv och kognitiv problemlösningsförmåga med mycket hög, teknisk kompetens som tillsammans med 
en binär och mycket symmetrisk läggning möjliggör snabbare identifiering av avvikelser och potentiella 
problem eller fel oavsett område. Vill man så kan man, därför jag lyckas där andra misslyckas! 

 Strategisk och operativ projektledning (IPMA/PMI, Lean/Six Sigma, Agile, Kanban, Waterfall och olika hybrida 
metodiker), design/projektering, radioplanering och konsultering inom IoT, PC/LAN, WLAN/WiFi, digital 
kommunikation och mobiltelefoni (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G, TETRA/RAKEL) m.m. 

 Utveckling, kravställning och validering av arbetsverktyg, arbetsmetoder och teknikutrustningar inom IoT, 
LAN/WLAN och alla mobila kommunikationslösningar: Ekahau SSP & MSP, iBwave, Keysight/Anite NEMO, 
Infovista/Ascom TEMS, Anritsu m.m. (hårdvara och mjukvara, test, konfiguration och optimering m.m.) 

 Framtagning och genomförande av interna utbildningar inom RF, IoT, PC/LAN/WLAN och Data/IT säkerhet 
 Aktiv och passiv datasäkerhet (PC/LAN/WLAN), Penetration Testing (Kali/Back Track, NST, Metasploit, 

AutoScan m.m.), dataräddning och återvinning från oavsiktlig eller avsiktlig systemkrasch eller radering 
(Computer Forensic Engineering) med exklusiv tillgång till egen HEPA-filtrerad Clean-Box®, datamigration, 
expertstöd och administration av Microsoft OS/SW/HW (från DOS till Windows 10) m.m. 

 Mjukvara: Microsoftprodukter, digital grafisk bearbetning med digital-prepress och RIP-administration 
(Adobe, Corel, PosterJet, Edox, m.m.), CAD (iBvawe, AutoCAD, DesignLab/PSpice m.m.), 3D/Virtual Reality 
(HGTV, MultiGen Creator, EON Reality, m.m.), CRM (Movex, Fenix, Aircom Enterprise, Atoll) m.fl. 

 Språkkunskaper: flyttande svenska, engelska och polska samt grundläggande norska, danska och ryska 
 Körkort klass B 

 
Intressen 

 IT och teknik: IoT, Datorer, OS, mjukvara, VR, rymdteknologi, elektronik, telekom m.m. Meka och snickra 
med allt möjligt – i synnerhet om det inte fungerar som det ska… 

 Idrott (bowling, tennis, fotboll m.m.) med extra varmt hjärta för OCR Hinderbanelopp och fjällvandring 
 CS:GO, filmer, böcker och tidskrifter (i synnerhet när det handlar om teknik och/eller SF) 

Alla referenser och intyg lämnas på begäran. 


