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Anders Edelsgren - Misscommunication
Konsult
Konsultprofil

Anders är en social person som gillar att
vara noggrann och strukturerad samt att
vara fokuserad och att ta ansvar. Han är
dessutom duktig på att uttrycka sig i tal
och skrift.
Med en bakgrund som utvecklare, mentor
och lärare har han en pedagogisk natur.
Han driver eget företag och har dessutom
erfarenhet både som upphandlare av
konsulttjänster och som leverantör.
Hans stora styrka finner du i hans förmåga
att analysera och förstå vad du behöver,
liksom i noggrannheten i uppdragen han
utför.
Hur använder du Anders bäst?
Om Anders själv får välja används han
bäst i rollen som mentor, pedagogiskt stöd
och projektledare. Han är också en
uppskattad lärare och skriver och håller
utbildningar inom webbutveckling,
systemarkitektur, kvalitetssäkring,
Dominoutveckling och skrivkonsten. Han
sätter sig lätt in i dina behov och tar fram
de effektivaste lösningarna, för att bäst ta
tillvara dina intressen.
Privat gillar Anders att resa och att se
andra kulturer. Att titta på, och att
diskutera, film. Men också friluftsliv som
segling och skidåkning. Han umgås gärna
med sina vänner, som han har över hela
världen.
Bakgrundsfakta
• Född 1972
• Yrkesverksam sedan 1996
• Fil. Kand. i Medie- och
kommunikationsvetenskap
• Huvudinriktning: Utbildning,
mentor, analys och förstudier
• Specialitet: säkerhetsanalyser,
lärare, WCM-system, ärende- och
dokumenthanteringssystem, CRM

Misscommunication
▪ Garverigränd 15 ▪ 131 60 Nacka ▪ Telefon: 070-32 111 65 ▪ E-post: i n f o @ m i s s c o m m u n i c a t i o n . s e

Utbildning
Stockholms Universitet
Stockholms Universitet
LearningTree
LearningTree
LearningTree
Leylock
Stockholms Universitet
Mindset
LearningTree
LearningTree
LearningTree
LearningTree

Fil Kand i Medie- och kommunikationsvetenskap
Matematik och datoranvändning för fysiker
Train The Trainer (för lärare inom LearningTree)
Developing a web site
Technical Writing
Javautveckling
Filmvetenskap 40 poäng
Chef- och ledarprogrammet
Developing Ajax Web Applications
JavaScript for Web Development
Ekonomi för icke-ekonomer
Java Programming Comprehensive Introduction

Certifieringar
IBM Certified Application Developer – Lotus Notes and Domino 6/6.5
Lotus CLS R5
Domino Designer R5 Fundamentals
Lotus CLP R5
Domino R5 Application Developer
Lotus CLP ND6
Notes Domino 6 Application Developer
Lotus CLS ND6
Notes Domino 6 Server Administrator
Lotus CLI ND6
Certified Lotus Instructor Application Development

Kompetensområden
Inriktning
• Utbildning och mentorskap
• Systemarkitektur
• Förstudier och analys
• Systemutveckling
• Webbutveckling
• Teknisk projektledning
• Dokumentation
• Standardisering
• Optimering
Branscherfarenhet
•
•
•
•

Fackförbund
Industri
Stat, landsting och kommun
Bank och försäkring

Programspråk
PHP
LotusScript
JavaScript
XHTML, CSS
XML, XSLT, XSD
SQL
ASP
HTTP
AJAX
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Verktyg/applikationer
Lotus Notes Domino
Web Services
Windows
MS Office
jQuery
prototype

Databaser
mySQL
Lotus Notes
SQL Server
SQLite

Plattformar
Apache
Lotus Domino
MS IIS
WebSphere
Windows
XP/NT/2000/98
MS Office
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Projekterfarenheter
Learningtree – Lärare jQuery
Lärare för kurs 1610 - jQuery: omfattande introduktion.
Ledarna – Utveckling Force.com
Utveckling av stödsystem i Force.com och integrationsplattform mot befintliga interna
system i Domino och WebSphere.
Vaccinationsguiden AB – Utveckling journalhanteringssystem
Utveckling och arkitektur för journalhanteringssystem som molntjänst. Utveckling i PHP,
MySQL, jQuery och Apache.
Ledarna – Utveckling av Intranät
Utveckling av nytt intranät i Sharepoint
Collectum – Undervisning XML
Företagsintern undervisning – Introduktion till XML.
Learningtree – Lärare Cloud Computing
Lärare för kurs 1210 - Cloud Computing: översikt.
Nansen – Utbildning jQuery
Framställning av undervisningsmaterial och undervisning om jQuery.
Syndattkasta.nu – Utveckling av annonssystem
Utveckling och arkitektur för publik webbapplikation. Utveckling i PHP, MySQL, Apache och
jQuery.
Östermalms – Webbplats och sökmotoroptimering
Utveckling av publik webbplats och sökmotoroptimering, samt rådgivning av annonsering
via Google.
Kentor AB – Undervisning REST Web Sevices
Framställning av undervisningsmaterial och undervisning om REST Web Services.
Landstinget i Värmland – Undervisning XML
Företagsintern undervisning – Introduktion till XML.
Vattenfall – Undervisning SOA
Företagsintern undervisning i Service Oriented Architecture, SOA.
Emvege – Kursförfattare
Emvege är återförsäljare för Misscommunications kurser i bl.a. AJAX, XML,
kvalitetssäkring, standardisering, Web Services och testning.
IT-Arkitekterna – Kursförfattare
IT-Arkitekterna är återförsäljare för Misscommunications kurs i framtids- och
kvalitetssäkring.
Ledarna – Projektledning
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Projektledning i projektet nya ledarna.se – utveckling av en ny publik hemsida och ett nytt
extranät för mer än 70 000 medlemmar.
Liber Hermods – Analys
Analys av Liber Hermods e-utbildningssystem.
Ledarna – Vision och verksamhetsplanering
Framtagande av teknisk och organisatorisk vision för hur Ledarna ska arbeta med IT de
kommande fem åren.
Ericsson – AJAX-utbildning
AJAX-utbildning för utvecklare i projektorganisation på Ericsson.
SEB – AJAX-utbildning
AJAX-utbildning för SEB:s utvecklare.
AddSkills – Kursförfattare
AddSkills är återförsäljare för Misscommunications egenutvecklade kurser.
NFI – Kursledare och kursförfattare
Lärare och författare för en rad publika kurser, bland annat Introduktion till XML,
Avancerad webbutveckling, AJAX och JavaScript.
Ledarna – Ramverk för web services
Utveckling och programmering av ramverk som exponerar hela Ledarnas Notesmiljö som
web services för integration med externa system.
Synergica – Undervisning i AJAX
Undervisning av företagets konsulter i hur de ska använda AJAX i sin verksamhet.
Banproduktion – Excelrapporter
Program som månatligen skapar verksamhetsrapporter i Excel.
Learningtree – Publik utbildning
Lärare för kurs 489 – JavaScript för webbutveckling.
AMO – Analys av Intranät
Analys av befintligt intranät på IIS för kostnadsuppskattning och beslutsunderlag av
vidareutveckling.
Ledarna – Förstudie och upphandlingsrådgivning
Förstudie, teknisk specifikation, kravspecifikation och upphandlingsrådgivning av nya
ledarna.se.
LearningTree International – Publik utbildning
Lärare för kurs 986 - Utveckla AJAX Webbapplikationer, en introduktionskurs i AJAX.
Leylock IT – AJAX-utbildning
Författande och undervisning av den tre dagar långa kursen AJAX and Web Best Practices.
Nynäs – Utveckling av dokumentlåsningsfunktion
Utveckling av check-out/check-in-funktioner för Nynäs internationella Intranät.
Örebro kommun – Analys av ärendehanteringssystem
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Analys av ärendehanteringssystemen Public 360° från Software Innovation och W3D3 från
FormPipe, med avseende på deras möjligheter till integration med Notes e-post.
Nynäs – Excelimport
Program för import och konvertering av mätdata från transformatorstationer. Data
importerades från hundratals komplexa Exceldokument för vidare bearbetning i
relationsdatabas.
DN – Off-line klient för DN:s webbtv
Utveckling av Offline-klient för DN:s webbtv. Offlineklienten används av annonssäljare för
att visa potenciella kunder hur annonsering i flera olika medier samverkar på DN:s
webbtv.
Skärsjövålens Fjällanläggning AB – Publiceringssystem
Publiceringssytem och utveckling av webbplatsen skarsjovalen.com.
Ementor/Försvarsmakten – Utbildningsansvarig
Framtagande, författande och upphandling av all utbildning i samband med
försvarsmaktens uppgradering från Notes/Domino 5 till Notes/Domino 7.
Norsk Hydro – Förstudie och systemarkitektur
Förstudie och systemarkitektur för ärendehanteringssystem gällande felhantering av
teknisk apparatur.
Extreme Music – Förstudie och systemspecifikation
Förstudie, systemspecifikation och projektledning för musikförlaget Extreme Musics
webbplats extrememusic.se. Webbplatsen ersätter alla tidigare typer av fysisk distribution
och betalning för musik för användning i reklamfilmer, radioproduktioner, filmer, tv mm.
LearningTree International – Publik utbildning
Lärare för kurs 319 - Skriva teknisk användardokumentation, en kurs om konsten att
skriva begripliga och effektiva manualer, användarhandledningar, instruktionsböcker mm.
Karamellkungen – Publiceringssytem
Flerspråkigt publiceringssystem för Karamellkungen.se och fyra andra nationella
systersajter.
Norsk Hydro – Förstudie och systemspecifikation
Förstudie resulterande i funktions- och systemspecifikation för Norsk Hydros kund och
orderhanteringssystem HYSS.
Karamellkungen – Förvaltning
Förvaltning och vidareutveckling av CRM-system med kopplingar mot SAP.
Ledarna – Mentorskap
Mentor för Ledarnas IT-avdelning. Drivande i projekt gällande kompetensöverföring,
effektivisering, prestandaförbättringar och förvaltning.
Bilda Förlag – Hemsida och webbutik
Webbplatsen är byggd för Lotus Domino 6.5 och innehåller en webbutik med
kategoriserad produktkatalog och sidor som presenterar Bildas olika affärsområden.
Webbutiken och produktkatalogen är fullt ut integrerade med affärssystemet Jeeves för
hantering av lager och beställningar.
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Sekretessbelagd myndighet – Säkerhetsanalys
Säkerhetsanalysen belyste vilka brister som fanns i myndighetens Dominomiljö och gav
konkret skriftlig information om hur säkerheten skulle förbättras. Vem uppdragsgivaren
var är sekretessbelagt.
Central myndighet – CRM-system
Utveckling av CRM-system för hantering av kontakter och inbjudningar för olika
aktiviteter. Huvudfunktionerna är massutskick och korrespondens med kopplingar till
mallar i MS Office.
Leylock IT – Domino säkerhetskurs
Utveckling, författande och undervisning av kurs DS210 ”Dominosäkerhet i praktiken”.
Kursen är en två dagar lång avancerad kurs om Dominosäkerhet. Kursen omfattar
serveradministration, applikationsutveckling och säkerhetspolicys.
OM Technology – Säkerhetsanalys
Säkerhetsanalys av företagets Notes/Domino miljö. I leveransen ingick dokumentation och
rekommendationer på åtgärder. Systemet som analyserades förser Stockholmsbörsen
med daglig affärskritisk information.
Toyota Sweden – Förstudie
Förstudie gällande nytt intranät. Inventering av befintligt system, workshops, design,
analys av befintliga behov samt författande av beslutsunderlag och kravspecifikation.
Brandskyddslaget – Analys, dokumentation och utveckling
Analys av befintlig Dominomiljö och applikationer för projekthantering. Teknisk
dokumentation av dessa, framtagande av beslutsunderlag samt vidareutveckling av
befintliga applikationer.
Summa Information – Förstudie NipNet
Förstudie gällande migrering av webbapplikation med kopplingar till Oracledatabas.
Framtagande av handlingsplan för migrering från Progress till Domino.
Norsk Hydro – Förstudie, Utveckling
Förstudie och framtagande av kravspecifikation gällande intranät och register över
företagets bränslestationer. Utveckling av applikation för att dynamiskt generera
worddokument på webben.
Ledarna – Utveckling
Utveckling av applikation för enkäter. Utveckling av applikation för insamling och
presentation av lönestatistik från organisationens medlemmar. Kopplingar mot Excel.
Löpande förnyelse av ledarna.se.
Förenade Liv – Applikationsutveckling och mentorskap
Utbildning av Dominoutvecklare och framtagande av applikation för administration av
fakturaärenden. Kopplingar mellan Domino och befintligt ekonomisystem i Oracle.
Ledarna – Förstudier
Framtagande av förstudier för applikationer gällande e-learning samt webbaserat
nätverk/samarbete via webben.
Vårdguiden – Analys och förstudie
Rådgivare för framtagandet av användarhantering och säkerhetsmodell avseende
Dominoplattformen för vardguiden.se.
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Ledarna – Projektledning och Dominoutveckling
Teknisk projektledning för samt utveckling av ledarna.se, en Dominobaserad publik
webbplats och ett extranät.
Ledarna – Analys och förstudie
Förstudie av en helt ny webbplats samt extranät. Analys av offert samt författande av
beslutsunderlag och kravspecifikation.
LearningTree International – Publik utbildning
Lärare för kurs 470, Developing a web site.
Ericsson – QuickPlaceutveckling
Installation, produktionssättning och vidareutveckling av Global Information Plaza (GIP),
en global projektplats på Ericssons extranät för mobiltelefonoperatörer. Stöd till
beslutsfattare angående framtida strategier. Utvecklingen skedde i Lotus QuickPlace.
Fastighets AB Förvaltaren – Utredning och dokumentation
Utredning av företagets befintliga Dominomiljö. Framtagande av policydokument
avseende standardisering av Dominoutveckling och administration. Upprättande av rutiner
för kontinuerlig dokumentation av företagets dominoapplikationer.
Datareal AB – Webbplats
Utveckling företagets webbplats. Lotus Domino, HTML, Dhtml och JavaScript användes.
Edgeguide AB - Webbplats
Utveckling företagets webbplats, edgeguide.com. HTML, Dhtml, JavaScript och ASP
användes.
SEB – Webbutveckling och utredning
Utveckling av Dominoapplikation för bolåneansökan på seb.se samt hantering av inkomna
ansökningar i Notesmiljö. Utveckling av ASP-verktyg för uppdatering av bolåneräntor på
seb.se, Palm Pilots mm. Utredning av säkerhetsfrågor avseende Domino.
Svenska ESF-rådet – Webbutveckling och utbildning
Utveckling av publik webbplats i DHTML och JS. Uppdraget innefattade design, utveckling,
rådgivning och implementering samt utbildning i webbanvändning och produktion.
Svensk Fastighetsförmedling – Applikation för kompetensutveckling
Utveckling av intranätapplikation. Systemet används för beskrivning, bokning,
administration av och statistik för internutbildningar och kompetenstester. Utvecklingen
skedde i ASP/SQL.
CIU – Webbcommunity
Konstruktion och utveckling av webbcommunity MyTellus.com. Uppdraget var en
vidareutveckling av nedan beskrivna uppdrag för samma kund. Applikationer för
nyhetsförmedling, medlemsregistrering, meddelandesystem, försäljning mm utvecklades i
Lotus Domino för webbklienter.
Picnic AB – Produktutveckling
Utveckling av intranätprodukter i Lotus Domino, bl.a. nyhetsförmedling med löpsedel,
adressbok och kundregister, dokumentarkiv, diskussion.
Praktikertjänst AB – Intranät
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Utveckling av företagets intranät samt stöd till beslutsfattare i företagsledningen.
Utvecklingen skedde i Lotus Notes/Domino och innefattade både uppdatering av befintliga
applikationer och konstruktion av nya. Ansvar för bland annat implementation av
gränssnitt och utbildning av informationsproducenter och användare.
Sida – Utbildning/utveckling
Utveckling av Sidas besöksverksamhet och därtill hörande IT-miljö. I uppdraget ingick att
bygga och underhålla system för bokning, orderbekräftelse, statistik, marknadsföring och
intern kommunikation samt webbplats. Fullständig support och utbildning av personalen
ingick även.
Sida – Skräddarsydda utbildningar
Analys av personalens (550 personer) datorkunskaper och Internetvanor. Utveckling av
skräddarsydda Internetutbildningar, författande av kurslitteratur och undervisning för
samtlig personal i två steg.
Sida – Rådgivning
Rådgivning vid upphandling av intranät. I uppdraget ingick ingående analys av offerter
samt muntliga och skriftliga framföranden av de i offertförfarandet ingående företagen och
framställning av underlag till beslutsfattare.
Sida – Analys
Analys av Sidas upplysningstjänsts IT-behov. Utveckling av system för att effektivisera
upplysningstjänstens arbete, bl.a. system för utlåning i referensbibliotek, hantering av
skriftliga frågor i CC-mail, databaskonstruktion i Lotus Notes för intranät, system för
lagerhållning och distribution av trycksaker samt utveckling av befintlig webbplats.
Sida – Utbildningsansvarig
Utveckling och marknadsföring av samt lärare och chef för Sidas publika föreläsnings- och
studiebesöksverksamhet. Utbildning av mer än 10 000 besökare och chef för övriga
lärare. Utveckling av system för bokning, besöksstatistik, marknadsförning mm.
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