
Personbeskrivning
Jag har ett genuint intresse av 
programmering så väl praktiskt 
som i teorin. Jag roar mig ofta 
med att läsa kod och dokumenta-
tion på samma sätt som man gör 
med skönlitteratur. Detta har under 
åren givit mig en mycket bred 
kunskapsbas och jag kan utan 
problem sätta mig in i vilka projekt 
och teknologier som helst.

Jag kan vara mycket fokuserad och 
har en god förmåga att sålla ut vad som är viktigt i ett projekt. Dessutom 
lyckas jag oftast tänka framåt och planera för förändringar och vidareut-
veckling redan från början i stället för att låta sådant komma som en över-
raskning.

När jag inte programmerar så roar jag mig med att spela skotsk höglands-
säckpipa, något jag hållit på med i över 30 år. Jag spelar och undervisar i 
The Murray Pipes & Drums of Gothenburg och har deltagit i tävlingar och 
evenemang runt om i Europa. Jag har ett brett allmänt musikintresse och 
lyssnar på i stort sett allt man kan tänka sig, men är särskit svag för spän-
nande etnisk musik från avlägsna hörn av världen samt klassisk opera seria.

Företagsbakgrund
Det enda av företagen i listan nedan som fortfarande finns kvar är min se-
naste arbetsplats, Fronter AS (http://fronter.com). Fronters huvudsyssla är 
en webbaserad lärplattform som säljs framgångsrikt i hela Europa och i öv-
riga världen. Företaget är baserat i Oslo, Norge och grundades 1998. År 
2009 köptes Fronter upp av Pearson Plc (http://pearson.com). Sedan dess 
har vi haft täta kontakter med vårt US-baserade systerföretag eCollege 
(http://ecollege.com).

På grund av omstruktureringar har den svenska utvecklingsavdelningen 
lagts ned, och därför söker jag nu ny anställning.
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Anställningar
Mjukvaruarkitekt, Fronter AS Göteborg (Oslo), jan 2011– (PHP, Python, Shell script, MySQL, 
MongoDb)
Jag har, som del av ett litet arkitektteam, arbetat tillsammans med utveck-
lingsteamen för att ta viktiga beslut angående arkitektur och design. Jag har 
också varit en drivande kraft för att modernisera vår applikationsmiljö. Detta 
omfattar bland annat byggsteg, hantering av externa kodbibliotek, samt 
enhetstestning och testmiljö. För närvarande arbetar jag med att vidareut-
veckla vår basplattform samt med att implementera en CI-miljö och flera 
andra verktyg.

Senior developer och Team leader, Fronter AS Göteborg (Oslo), sep 2007–jan 2011 (PHP, 
MySQL)
Jag har deltagit i utvecklingen av ett antal moduler i flera Fronter-versioner. 
Jag har även arbetat med kärnfunktionalitet i kodbasen. I september 2008 
blev jag dessutom Team Leader för det svenska utvecklingsteamet.

Systemansvarig, 32grader Göteborg, okt 2006–jan 2008 (PHP, MySQL)
Hösten 2006 ombildades dåvarande Bok & webb. Produktsortimentet togs 
över av Gleerups Utbildning AB och personalstyrkan minskades samtidigt 
som namnet ändrades till 32grader AB. Jag jobbade vidare med de 
webbsystem jag utvecklat under Bok & webbtiden, med integration mot 
flera koncerngemensamma system, samt med andra teknikfrågor.

Webbutvecklare och systemansvarig, Bok & webb i Göteborg AB Göteborg, 2001–okt 2006 
(PHP, ASP, MySQL)
Bok & webbs affärsidé var redan från början att ta fram läroböcker med till-
hörande webbplatser för alla gymnasiets kärnämnen. För att klara av detta 
på kortast möjliga tid så utvecklade jag en egen CMS och ett antal andra 
webb-baserade verktyg för licenshantering, rapportgenerering och liknande 
samtidigt som webbarna publicerades och började användas. Verktygen 
fungerade bra och vi kunde färdigställa 15 kompletta produktioner samtidigt 
som vi utvecklade webbplatser för flera produktioner tillhöriga vårt systerfö-
retag Gleerups Utbildning AB.

Applikationsprogrammerare, Wordwork AB Göteborg, 1996–2001 (C, C++, Perl, Makrospråk 
Excel och Word)
Här började jag med att utveckla flera interna verktyg för program- och do-
kumentlokalisering. Dessa kommersialiserades efterhand och mynnade ut i 
programsviten Skribent, som utvecklades i samarbete med Norstedts För-
lag och senare såldes till Wordfinder AB.

Databasutvecklare, Evolvera AB Göteborg, 1992–1996 (C, C++, 4th Dimension)
Här arbetade jag med utveckling av två egna produkter: säljsystemet Struk-
tur och schemaläggningsprogrammet TimeEdit. Jag utvecklade också diari-
esystem åt ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och ombuds-
mannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HOMO). Utöver 
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detta deltog jag i utvecklingen av ett komplett operationsplaneringssystem 
(OFELIA) för Mölndals sjukhus.

Lokaliserare, WANG Laboratories Inc. Lowell, MA, USA, jan–mar 1993 (VBA)
Jag arbetade under en kort period med att lokalisera ett kommunikations-
program för den svenska marknaden. Projektet lades dock ner några få da-
gar innan allt var klart för släpp. Detta var en mycket turbulent tid för Wang 
Inc. – man hade nyligen startat en omorganisation enligt kapitel 11 i USAs 
konkurslagstiftning, och jag fick en intressant inblick i hur anställningstrygg-
heten skiljer sig mellan olika länder.

Teknisk specialist, Microsoft IPG Dublin, Irland 1990–1992 (Makrospråk Excel och Word)
Min huvudsyssla här var att hantera de tekniska delarna av lokaliseringen av 
Excel till de nordiska språken. Jag var också med i en intern grupp som ut-
vecklade och utvärderade lokaliseringshjälpmedel.

Utbildningar
Studier på forskarnivå i lingvistik, Göteborgs universitet, 1989–1990
Jag och en kurskamrat arbetade inom ett Nutek-projekt vars syfte var att 
utveckla datorbaserade verktyg som kunde hjälpa personer med afasi att 
bättre förstå skriven text. Arbetet var också tänkt att utgöra basen för en 
doktorandutbildning, men jag beslutade mig för att avbryta studierna och i 
stället söka jobb inom näringslivet.

MA i datalingvistik, Datalingvistlinjen, Göteborgs Universitet, 1989

  Sida 3

Curriculum vitæ

SVEN
AXELSSON
23 maj 1962

Adress
Gamlestadstorget 32
415 03 Göteborg

tel	 070-629 75 31
epost	 himself@svenax.net
url http://svenax.net

http://svenax.github.com
http://www.linkedin.com/in/svenax

mailto:himself@svenax.net
mailto:himself@svenax.net
http://svenax.net
http://svenax.net
http://svenax.github.com
http://svenax.github.com
http://svenax.net
http://svenax.net


Certifieringar och kurser
• Zend PHP 5.3 Certification (ZEND015958)
• Två dagars Scrum Master-kurs med Jutta Eckstein (http://jeckstein.com)

Programspråk
Mycket goda kunskaper:
PHP, Python, Ruby, Perl, C, C++

Övriga:
Java, Javascript, Basic (många olika varianter), Prolog (olika varianter), ML 
och SML (olika varianter), Common Lisp, Scheme, Erlang, Haskell, Ada, 
Pascal, Modula 2, Object C

Kodbibliotek
PHP: Zend Framework, PEAR (flera av underbiblioteken), Smarty, egenut-
vecklat MVC-bibliotek, m.fl.
Ruby: Rails, Merb
C++: Boost (flera av underbiblioteken), MFC, m.fl.

Naturliga språk
Svenska: Modersmål - mycket goda kunskaper så väl skriftligt som munt-
ligt.
Engelska: Mycket goda kunskaper så väl skriftligt som muntligt.
Danska: Förstår tal och skrift väl. Kan göra mig förstådd i de flesta sam-
manhang.
Norska: Förstår tal och skrift väl. Kan göra mig förstådd i de flesta sam-
manhang.

Referenser
Ytterligare information samt referenser kan fås på begäran.
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