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Har just slutat på ett uppdrag på Volvo Cars där jag lede ett projekt med att börja 
använda MicroFocus ED som utvecklingsmiljö för COBOL utvecklare mitt uppdrag 
slutated sista mars. Jag jobbar som egen konsult. 

November 2017 slutade jag min anställning på HCL och startade eget. På HCL 
jobbade jag i zOpen grupp där vi installerar WebSphere Application Server (WAS) på 
Linux servrar och direkt i z/OS på Mainfram. Utöver det var jag change cordinator 
för alla changar på mainframe och så gjorde jag auditar som görs flera gånger per år 
beroende på kunds krav. 

Jag börja jobba på Volvo IT 2011 och 2015 köptes Volvo IT av HCL. 

Innan jag började på Volvo IT jobbade jag på DNB IT i Oslo. Där jobbade jag med 
stordatorutveckling i COBOL på Microfocus. Jag jobba med utveckling av bankens 
kärnsystem och hade även beredskap, är väldigt duktig på att söka och analysera 
vad som är fel. Har god kunskap i DB2, JCL och rexx kan även lite Java 

Tidigare har jag jobbat som egen konsult med bl.a. uppdrag på Volvo Cars som 
stordatorspecialist.  

Jag har jobbat som systemerare/utvecklare sedan 1984 med några års uppehåll för 
barn i slutet på 80 talet.  

På min fritid tycker jag om att vara ute och gå med min hund i skogen eller så seglar 
jag. 

 



Arbetsgivare Egen Konsult    Olsvik&co AB 
Bransch Bilar 
Befattningar Mainframe system utveklare 
Uppdrag Volvo Cars  
 
  Introducera Microfocus ED till utvecklarna  
  
Period 2018 – 2019 
Kompetens      COBOL, JCL, Mainframe, ACF2, Windowsserver och MicroFocus 

 
   
Arbetsgivare HCL Technologies     
Bransch IT 
Befattningar Infrastructure Technical Specialist – Mainframe 
 

Installerar WebSphere Application Server (WAS) på linux servrar och direkt i z/OS 
på Mainfram. Är jag change cordinator för alla changar på mainframe och så jag 
hjälper till med auditar som görs flera gånger per år beroende på kunds krav 
 

Period  2011 -2017 
Kompetens Linux, Websphere Appliction server, ACF2, Rexx, JCL, Snow, Audit, och z/Os. 

 
  

Arbetsgivare DnB    
Bransch Bank i Norge 
Befattningar Mainframe system utveklare  
 
  Mainframe utveklare i Cobol på Microfocus miljö 
 
Period 2008 – 2011 
Kompetens COBOL, JCL, DB2, SQL och Mainframe.   

 
 
Arbetsgivare Egen Konsult 
Bransch Bilar 
Befattningar Programmerare/systemerare 
Uppdrag  Volvo Cars 
 
  På Volvo Cars som stordatorspecialist och med sox certifiering 
 
Period 2004 – 2008 
Kompetens Mainframe  
 
 
 

  



 
 
 
Arbetsgivare Volvo IT AB 
Bransch Lastbilar 
Befattningar Programmerare/systemerare 
 

Fortsatt med samma uppgifter som jag hade som konsult. Under en kortare 
period har jag haft ansvaret för ett C++ system på UNIX. Jag har också gjort 
programmering av  
XSLT för formatering av snygga utskrifter från XML, Programmerat i Omnimark 
och gjort en del Websidor för att presentera handböcker på Internet.  
 

  Period 1998 – 2004 
Kompetens MVS, JCL, SQL, COBOL, DB2, UNIX, csh, C, Rexx, XML, XSL, C++, zOS och Omnimark 

 

 
 
Arbetsgivare Mandator AB 
Bransch Konsult 
Befattningar Programmerare/systemerare 
Uppdrag Volvo IT 
 

Min uppgift har varit att förvalta och vidareutveckla ett system för 
dokumenthantering av manualer, servicemedelande, verkstadshandböcker och 
användarhandböcker till lastbilar. Systemet är stordatorbaserat med DB2 som 
databas. Skribenterna använder Epic på Unix och pc för att skriva in text i 
dokumenten som är sgml-baserade. För att se och skriva ut dokumenten används 
olika Web lösningar.  
 

Period 1994 – 1998 
Kompetens MVS, Cobol, DB2, UNIX, C, Rexx 
  

 
 
Arbetsgivare Swedot AB 
Bransch Etikettsprintrar 
Befattningar Programmerare/systemerare 
 

Jag arbetar som programmerare/systemerare med ansvar för utveckling av 
styrning till etikettsprintrar. Det var mycket maskinstyrning och assembler 
programmering, fick även löda och mätta på korten.  
 

Period 1984 – 1987 
Kompetens Assembler, Pascal, C, UNIX 
 
 


