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ANDERS ALHBIN
Kontakt
anders@alhbin.com
Telefon: 08-52 50 62 22
Mobil: 070-325 33 10

Om mig
Jag har jobbat med Internet och webb sedan 1999 - som programmerare, webb-publicist, web
manager, projektledare samt senare år även som teknisk projektledare och migreringsexpert.
Har jobbat huvudsakligen med Telekomföretaget Ericssons webbsidor sedan 2004, men även varit
inblandad i ett stort antal andra projekt hos olika företag med varierande arbetsuppgifter.
Andra branscher som jag jobbat inom under mina arbetsår förutom Internet/Webb är: Transport,
Handel, Försäljning, Datainstallation/support samt Flyg.
Utöver mitt intresse för internet och webben, så spelar jag golf så ofta jag hinner och orkar på
sommaren, och på vintern åker jag skidor, såväl på höjden som på längden.

Kompetenser
Webbrådgivning
Hjälpa kunder att planera och strukturera webbplatser. Rådgivning om hur man på bästa sätt
använder webben för att uppnå sina mål och syften.
Projektledning
Erfarenhet av att planera och leda mindre och medelstora webbprojekt.
Teknisk projektledning
Det är inte alltid så lätt för en kommunikationsavdelning och en teknisk leverantör att förstå varandra.
Med min bakgrund där jag jobbat såväl som programmerare som webbkommunikatör och användare
av många olika system kan jag på ett effektivt sätt ta fram kravspecifikationer och jobba tillsammans
med utvecklare så att det system de jobbar med blir så bra och lättanvända för slutanvändarna som
möjligt.
Migreringsexpert
Alla som någon gång varit inblandade i ett projekt som går ut på att flytta en webbplats (intern eller
extern) från ett system till ett annat vet vilka utmaningar det innebär. Det handlar om så mycket mer än
bara flytt av data, det är mycket som skall planeras och genomföras på ett korrekt sätt och i rätt
ordning för att flytten skall gå så smidigt som möjligt och för att slutresultatet skall bli så bra som
möjligt. Jag har jobbat i ett antal sådana projekt och kan hjälpa till att såväl planera som genomföra
detta.
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Webbutveckling
Bygga och uppdatera webbplatser med hjälp av HTML/XHTML, CSS, JavaScript, ASP, SQL och
liknande tekniker eller – vanligare idag - med hjälp av olika publiceringssystem.
Databasdesign
Erfarenhet av att planera och designa databaser för mindre och medelstora webbprojekt.
Webbpublicering
Har jobbat i många år som webb-publicist för Ericssons internet- och intranätssidor med
publiceringssystemen TeamSite, EriColl (Sharepoint), Drupal samt InfoService. Även webbpublicist för
andra företag och dess webbplatser med hjälp av olika publiceringssystem.
Web Manager
Jobbade under några år som Web Manager för en enhet inom Ericsson med ansvar för enhetens
webbsidor samt även ansvarig för att utbilda avdelningens webbpublicister.
Publiceringssystem
Jag anser mig vara något av expert på publiceringssystem, jag har jobbat med ett antal olika såsom
Sharepoint, TeamSite, Drupal, Joomla, Wordpress, InfoService (Internt system på Ericsson som jag
även varit med och planerat vidareutveckling av), m.fl. Jag har även varit med och byggt ett eget
system, webCreator som idag finns på marknaden. De system jag jobbat mest med på sistone och
som jag börjar bli vass på är Wordpress och Sharepoint.

Språk
Svenska (modersmål),
Engelska (flytande skriftligt och talande)

IT-kunskaper
Publiceringsverktyg och andra system
Wordpress, Sharepoint, Drupal, Dreamweaver, TeamSite, webCreator, MySQL, MS Access, MS SQL,
Joomla, Adobe Photoshop, Google verktyg, MS Office, m.m.
Brukar alltid säga att ett verktyg är ett verktyg och man lär sig det man behöver kunna.
Programmeringskunskap
HTML, ASP, VB-script, JavaScript, CSS, SQL, PHP, JSP, Java
Dock inte jobbat med ren programmering på ett tag, så behöver nog fräscha upp mina kunskaper om
den typen av uppdrag blir aktuellt.

Senaste uppdragen
Järla sjö: Produktion av nya webbsajter för Järla sjö samfällighetsförening samt för ett antal
tillhörande bostadsrättsföreningar.
PALEMA: Produktion av ny webbsajt för cancerföreningen PALEMA.
Sitrus Agency/Sida: Under 2016 arbete med migrering av intranät från en äldre till en nyare version
av Sharepoint åt biståndsorganisationen Sida. Rådgivning, planering samt flytt av innehåll.

Alhbin Data | Skridsvik Skästravägen 315, 820 40 Järvsö | 08/52 50 62 22 | www.alhbin.com

Sitrus Agency/Ericsson: Sedan 2004: Webbpublicist, nyhetspublicering, bannerproduktion,
bildbearbetning, planering och strukturering av webbplatser, medverkande i styrgrupp för
vidareutveckling av internt nyhetspubliceringssystem, Web Manager för enhet på Ericsson, teknisk
projektledare vid vidareutveckling av befintliga verktyg, samt allmän rådgivning inom webb.
Grontmij Sverige (Numera inom Sweco): Kundansvarig för samt deltagande i projekt med
fortlöpande publiceringstjänster. Migrationsexpert i projekt för att byta Intranät från EpiServer till
Sharepoint.

Tidigare arbetslivserfarenhet
2004 – pågående: Sitrus Agency (som konsult) – Webbpublicist, Web Manager, Projektledare
Webbpublicist för olika avdelningar på Telekomföretaget Ericsson’s webbsidor. Projektledare för nya
webbplatser på Ericsson’s Intranät. Medverkande i styrgrupp för vidareutveckling av internt
nyhetspubliceringssystem. Web Manager för enhet på Ericsson. Teknisk projektledare vid
vidareutveckling av befintliga verktyg,
1999 – pågående: Weekend Webbexperterna
Delägare och VD i konsultbolag som jobbar med webbutveckling, webbproduktion, rådgivning och
publicering till olika kunder.
2001 – pågående: Alhbin Data – Webbkonsult (eget företag)
Jobbat med ett antal olika webbprojekt, både i egen regi och tillsammans med samarbetspartners.
1999 – 2001: Nettime AB/Switch Technologies
Webbutvecklare och Projektledare på ett IT konsultföretag.
1997 – 2004: Taxiförare
Periodvis jobbat som taxiförare för olika taxiföretag i Stockholm.
1995 – 2004: Firma Anders Alhbin – Försäljning/utbildning
Säljare för amerikanskt hälsokostföretag. Även jobbat med rekrytering och utbildning av nya
medarbetare.
1989 – 1997: Kallhälls Video – Videobutiksägare
Drivit en butik för uthyrning av videofilmer med tillhörande verksamhet.
1987 – 1989: Teda systemservice AB
Installation och support av hård- och mjukvara till videobutiker.
1986 – 1987: BP Fotbollstadion
Föreståndare för videouthyrningsavdelning. Jobbade även med bokföring, löner, inköp och andra
administrativa uppgifter.
1981 – 1986: Linjeflyg AB - Administratör
Arbetade med löner och andra kontorsgöromål på svenskt inrikes flygbolag.
1980: Militärtjänstgöring (11 månader)
Vaktchef på militärstab.
1977 – 1979: Transair Sweden AB
Jobbade med diverse kontorsgöromål på charterflygbolag under skollovsperioder.
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Utbildningar
2010: Retorikutbildning (3 dagar)
2010: Marknadsföringsutbildning (3 dagar)
2001: JAVA programmering grundkurs (1 vecka)
1999: Webbutvecklare (8 månaders specialutbildning)
1977–1979: Gymnasium (ekonomi)
1961-pågående: Livserfarenhet

Referenser
Dan Stenius, Head of Production Manager, Sitrus agency
dan.stenius@sitrus.com – 073/682 60 44
Roland Krawczuk, Product Manager, Ericsson
roland.krawczuk@ericsson.com – 010/719 25 52
Per Lemon, IT-konsult, B3IT Interact
(tidigare Technical Product Manager & Delivery Manager på Ericsson)
per.lemon@b3it.se - 073/438 16 60
Kerstin Becker, Kommunikationsavdelningen, Sida
kerstin.becker@sida.se - 08/698 55 35 - 0732/572 535
Sara Hedlund, Funktionsförvaltare, Sidas IT-enhet
sara.hedlund@sida.se - 08/698 5779
Emma Agneborg, Head of Communications COWI Sweden
(tidigare kommunikationschef på Grontmij)
emag@cowi.com - 070/268 89 81
Helene Birknert, Sales Channel Manager at Microdata Telecom Group
(tidigare Director Communication GF Sales & Marketing, Ericsson)
helene.birknert@microdata.se - 070/246 91 39
Fay Scafe, Production Manager, Sitrus
fay.scafe@sitrus.com – 076/129 61 82
Cathrine Bagger, Content Manager på Arbetsförmedlingens huvudkontor
cathrine.bagger@arbetsformedlingen.se – 072-599 56 20 - 0704-859012

Fler referenser kan lämnas på begäran.
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