CV – Robert Löfgren
robert@falbygdensit.se – 070-5654888

Gamla knep - Ny teknik!
Född 1966. Växte upp utan datorer och mobiltelefoner. Svartvit TV med en kanal. Sista året på gymnasiet
fanns ABC80. Grafik existerade inte. Intresset fanns, men blev fotograf istället. Åkte jorden runt som
frilansande reporter i 10 år. Varit i 68 länder. Dokumenterat med två miljoner bilder under årens lopp. Bott
i Australien i tre år med permanent uppehållstillstånd. Tänker, drömmer, skriver och läser helt obehindrat
på Engelska. Är ”streetsmart” även på flera andra språk.
När ”internet” slog igenom på allvar i mitten på 90-talet gick det inte längre livnära sig som traditionell
frilansreporter. Världen blev global och digital. Datorer blev tillgängliga även för ”vanligt” folk.
1994 började jag därför arbeta med ”IT” Support till företag, myndigheter och privatpersoner.
Installerat, driftsatt, migrerat, felsökt och underhållit alla tänkbara system i snart 30 år.
Var IT-tekniker på multinationellt företag i Barcelona 1997-99. Satt i en av Hötorgsskraporna i Stockholm
vid millenieskiftet. Installerade servrar för mobila applikationer hos IBM i Sverige, Danmark, Finland, UK,
Tyskland och Italien. 2002 började jag på WM-data och var delansvarig i utbytet av hela Volvo
personvagnars IT struktur. Vi byggde upp en ny support organisation enligt ITIL, styrd av Ford Motor
Company. Involverad i all drift, serverunderhåll, tester av program paketeringar och daglig ”deskside”
tjänst med ”case” på alla tänkbara nivåer. WM-data blev Logica och vi tekniker ”inrangerades” till Infocare.
Jag var på Volvo i över åtta år. Man tillämpar än idag delar av det våra olika ”team” konstruerade.
Något vi tillsammans som utvecklade detta är mycket stolta över.
Under min tid på Infocare var alla dagar unika. Reparationer och installationer av all tänkbar IT-utrustning,
bärbara datorer, servrar, skrivare och TV-apparater. Även rena konsultuppdrag på plats hos stora företag,
myndigheter, skolor, försvaret och personlig IT support till riksdagsledamöter. Är 100 % säkerhetsklassad.
Från 2013 har jag haft mitt eget företag ”Falbygdens IT” med support i närområdet men även mycket
arbete på distans. Hanterar de flesta fjärrstyrningsverktyg. Arbetar med wordpress och är ansvarig för ett
dussin olika ”siter” med dagliga uppdateringar och design. Grafiskt och tekniskt.
Använder mig av gamla knep och ny teknik. Lär mig nya sätt att hantera problem varje dag.
”Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid”
2019 gick jag en uppdaterad utbildning hos Lexicon i Skövde. Microsoft Office 365. ITIL, OSI, Azure, HyperV
WMware och Windows10 klient/server. Detta resulterade i en anställning hos Frontnode AB. Sedvanlig IT
support, drift av traditionella servrar med virtuella tillämpningar. Arbetar sedan hösten 2021 inhyrd för
Foxway AB med underhåll, reparationer och support till elevdatorer på skolorna i Skövde kommun
”Att återupprepa experiment och förvänta sig andra resultat är definitionen på vansinne” (Albert Einstein)

Historik


2022Inhyrd av Foxway AB med underhåll, reparationer och support till elevdatorer på Stöpen,
Västerhöjd, Vasa, Kavelbro, Helena och Eriksdalskolan för Skövde kommun. Konsult.



2019-2021
Tidsbegränsad anställning hos Empir/Frontnode. Konsult på internationellt företag.
Ansvarig för domäner, drift och support i Tyskland, Sverige, Norge och Danmark.
Under 2019 gick jag även en sex månaders lång utbildning hos Lexicon i Skövde.



2012-2019
Egen företagare IT-konsult (Falbygdens IT) Specialiserad på lokal IT support.
Även arbetat med bokföring, som lärare, fotograf, journalist och med grafisk design.



2007-2011
Tekniker Infocare AB. Konsult med mjuk och hårdvarusupport till banker, varuhus, apotek,
systembolaget, Electrolux, posten, Volvo, ICA, FMV, myndigheter, skolor med mera.
Utfört garantisupport och reparationer till företag och privatpersoner.



2005-2008
IT-tekniker på Volvo Cars AB. Tester av applikationer, servrar och klienter.
Utveckling av specialklienter till produktionskritiska system i Göteborg, Skövde och Floby.
Deskside ärendebaserad support. Fast anställning på WM-data (Logica) och Infocare.



2002-2004
Projektledare “Migration Officer” Delansvarig för Volvos (Ford) stora utbytesprojekt av 18 000
klienter. Delaktig i uppbyggnaden av hela supportorganisationen från början enligt ITIL.
Fast anställning på WM-data



2000-2001
Incirco AB. Utveckling av mobila grupptjänster via GSM/Internet. Serverinstallationer hos IBM på
plats i Sverige, Finland, Danmark, England, Tyskland och Italien. Fast anställning på Incirco.



1998-1999
Morgonfalken AB. Underhåll av Microsoft Commerce Server (www.discshop.se) Konsult.



1997-1998
Milcap Media Group. Server och kontors support i Barcelona. Spanskt uppehållstillstånd.



1994-1999
SVT Sveriges Television. Web projekt. Installation IIS servrar. Research och grafisk hantering.



1986-2013
Eget företag ”Motographics” Reportage till dags, vecko och kvällspress. Hela världen som arbetsfält.
Bodde och arbetade 1987-1989 i Australien med fast uppehållstillstånd.



1984-1986
Skolfotograf. Fotograferat över 20,000 elever/barn i södra och mellersta Sverige under två års tid.
Porträtt och gruppbilder. Fast anställning på SEFO AB.

Referenser















Sveriges Television
Olle Myrberg 0733-706500 (idag frilansande konsult)
Babyproffsen AB (Butik, kassor, installationer och support)
Reimert Nilsson 070-5184305
Incirco (och många andra pågående projekt)
Salomon Mir 072-8535884
WM-data och Logica
Tommy Helmersson 072-2159657 (idag på Volvo)
Volvo Cars Skövde/Floby
Anders Vallden 0515-776800 (Växel)
Bahnhof AB
Jon Karlung. VD 076-1110169
Infocare AB
Eva-Lena Hjerén (Serviceledare) 070-9326217
VGR (Västra Götalands Regionen)
Svante Gustafsson, tekniker, 072-2379509
Jim Einarsson, nätverk, 070-677 76 78
Oskar Granehed, 073-0465606 Yrkeslärare Naturbruksskolan Uddetorp
AIS-System Falköping
Carl-Johan Andersson (samarbetspartner) 0515-726050
Falköpings Kommun
Patrik Alm (tekniskt bollplank) 070-3160429
Lexicon (utbildning)
Pierou Hrvatin 070-6864560
Anki Aronsson 070-3093658
Empir/Frontnode AB
Dick Wikman 070-9900588

Kvalifikationer och Produkterfarenhet
















Windows NT och 2000 Server, Kurser utbildningar 1998-2001
Websphere Statistikverktyg, Kurser 2000
Microsoft IIS server med applikationer, Kurser 2000-2001
WM-ware, Linux och Ubuntu, Kurser 2012-2013, 2019-2021
Lexmark, HP och Xerox skrivare, Garanti Certifierad 2005-2006
Windows Vista, Server 2003, management course 2008
Windows Server, Kurser 2009-2012, 2019-2021
Phillips, Samsung, LG TV, Garanticertifierad 2010
Windows 7,8,10, Kurs 2011-2013 och 1000 + installationer ”live”
Microsoft Office 365. ITIL, OSI, Azure, HyperV. Windows10 klient/server,
Support & Trouble shooting och programvarupaketering. Utbildning 2019 (sex månader)
Hårdvarusystem. IBM, Lenovo, Dell, HP, LG, Fujitsu, 100+ fabrikat.
Novell. Mac OS, CENT, Hyper V, Openmediavault, WM-ware, Ubuntu, Android och IOS
Database, Access applikationer, SQL, WordPress, Html, Asp
Synology och Qnap NAS med backup till “molnet”
Övervakningskameror och larm med tillhörande DVR/NAS/DAS

Utbildning.







Grundskola 1982. Treårig naturvetenskaplig Linje 1985
Språk och media utbildning i Australien 1987-1989
Extra gymnasietentamen högsta betyg i Engelska 1990
Ljud och bildskolan i Varberg 1996
Spanska utbildning på plats i Barcelona 1997-1998
Utbildningar inom unionen som facklig ordförande i lokal klubb.

Övrig erfarenhet


Arbetat som frilansfotograf och journalist inom dags och veckopress sedan 1986- och fortlöpande.
Levererar bilder/reportage kontinuerligt till Aftonbladet, GT och till lokalpressen.



Lång erfarenhet av grafiska bearbetningar i tryckbranschen och webbaserade tillämpningar.
Goda kunskaper inom grafisk formgivning. Kan hantera digitala bildbehandlingsprogram.



Arbetat med bokföring sedan 1986. Gör löpande delar av bokslut till företag.
Kan alla Vismas förekommande bokföringsprogram. Viss erfarenhet av Fortknox och Hogia.



Arbetat som lärarvikarie på olika skolor inom Falköpings kommun.
Undervisat i geografi, svenska, engelska, foto & film samt inom IT.



Facklig ordförande i lokal klubb för Unionen 2002-2011. Haft många MBL förhandlingar med
arbetsgivare. Väl insatt arbetslivets rättigheter och skyldigheter.



Har en Peugeot Skåpbil som är helt fullutrustad med alla tänkbara verktyg och utrustning. “Semper
Peratus” Även tillgång till MC. Kan förflytta mig mycket snabbt med kort varsel. Körkort AB



Reparation och underhåll av bilar och motorcyklar. Sportdykning (Certifierad 1982) Tycker om
trädgårdsarbete, att snickra, måla, gjuta betong och allt som går att göra med ett eget hus.
Rökfri, ensamstående utan barn.

CV uppdaterad 2022-07-04

