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      Sebastian Zander 

Curriculum Vitae 

Personuppgifter 

Namn: Sebastian Zander 

Född:  23 juni 1976 i Malmö  

Utbildning: MDA-programmet   

 Blekinge Tekniska Högskola 

Körkort: B-körkort 

Adress: Tjädervägen 16 

 135 68 Tyresö 

Telefon: 0706 – 67 63 90 

E-post: sebastian@zander.land    

 

Inriktning och erfarenhet i korthet 

De senaste tio åren har jag arbetat som chef på Karolinska Institutet, vid Universitetsbibliotekets IT-

avdelning och därefter vid KI:s centrala IT-avdelning. I dessa roller har jag ansvarat för såväl 

arbetsledning, personal- och budgetansvar, upphandlingar, strategiarbete och utveckling samt framtagning 

av nya IT-tjänster. Idag ansvarar jag för en enhet som fokuserar på IT-arkitektur, Utveckling och 

Integration. 

 

Efter avklarade studier år 2000 började jag arbeta som konsult på ett företag inom Sigmakoncernen, med 

inriktning mot e-learning, teknikinformation och användbarhet. Efter ett och ett halvt år på Sigma 

påbörjade jag min anställning på Karolinska Institutet där jag verkat i många olika roller. 

 

Jag har breda kunskaper inom IT, systemutveckling och IT-arkitektur och har lätt för att sätta mig in i ny 

teknik, nya miljöer och olika typer av verksamheter. Att lösa problem tillsammans med användare 

och/eller kunder och att ha affärsnytta i fokus stimulerar och utvecklar mig som person.  

 

Ledarskapsprofil och personlighet 
 
Som ledare är jag drivande, resultatorienterad, kreativ, inspirerande, ambitiös och inte minst prestigelös.  
Bland mina styrkor märks att jag: 

▪ Har god förmåga att se ”helheten” och har lätt för att sätta mig in i, och lära mig nya saker 

▪ Har god pedagogisk förmåga och uttrycker mig väl muntligt och skriftligt 

▪ Är kommunikativ, representativ och har lätt för att samarbeta 
 
Min filosofi för arbete och ledarskap är: 

▪ Arbete skall vara roligt, stimulerande och utvecklande med frihet under ansvar 

▪ Delaktighet och engagemang kännetecknar gott arbete både på individnivå och i grupp 

▪ Det är resultatet som räknas – vägarna dit kan se olika ut 

▪ Det är viktigt med tydliga mål samt kontinuerlig och tydlig återkoppling för såväl individ som grupp 
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Arbetslivserfarenhet 
2019 -  Gruppchef, IT-arkitektur, Utveckling & Integration 

Karolinska Institutet 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Personal- och budgetansvar samt samordning av en enhet bestående av 
objektspecialister och systemutvecklare (9 st. medarbetare plus en handfull 
konsulter) 

➢ Införande av IT-arkitektur i verksamheten samt ett arkitektråd 

➢ Utvärdering av lösningar utifrån olika arkitekturperspektiv 

➢ Ta fram övergripande lösningsförslag åt olika typer av kunder 

➢ Ledningsgruppsarbete på enhetsnivå 

➢ Styrgruppsarbete på såväl avdelnings, institutions- och övergripande KI-
nivå 

 

2017 - 2019 Enhetschef, IT-arkitektur, Utveckling & Integration 
Karolinska Institutet 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Personal- och budgetansvar samt samordning av en enhet bestående av 
objektspecialister och systemutvecklare (9 st. medarbetare plus en handfull 
konsulter) 

➢ Införande av IT-arkitektur i verksamheten samt ett arkitektråd 

➢ Ledningsgruppsarbete på avdelningsnivå 

➢ Styrgruppsarbete på såväl avdelnings, institutions- och övergripande KI-
nivå 

➢ Strategiarbete för IT-avdelningen 

➢ Fokuserat på och infört stöd kring Knowledge Management på 
avdelningen 

➢ Utvecklat och infört process och tillhörande rutiner kring bokning och 
hantering av resurser till projekt och förvaltning 

 

2013 – 2017 Enhetschef, Driftchef IT 
Karolinska Institutet 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Personal- och budgetansvar samt samordning av tre enheter (ca 23 st. 
medarbetare plus ett antal konsulter) 

➢ Ansvar för den totala centrala IT-leveransen gentemot KI:s verksamheter, t 
ex webbpublicering, ekonomisystem, e-post, lagringsytor och 
samarbetsplattformar mm 

➢ Ledningsgruppsarbete på avdelningsnivå 

➢ Upphandling av ny IT-driftsleverantör för KI 

➢ Styrgruppsarbete på såväl avdelnings- som institutionsnivå 

➢ Utvecklat och drivet igenom förändringsarbete kring tjänsteorientering av 
verksamheten 

➢ Utveckling av IT-tjänster till tjänstekatalog 
 

2010 – 2013 Avdelningschef, IT-chef 
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Personal- och budgetansvar samt samordning av två enheter (ca 20 st. 
medarbetare) 

➢ Ansvar för en IT-miljö bestående av över 100 servrar (såväl fysiska som 
virtuella mha VMware) och över 700 klienter 

➢ Ledningsgrupp och styrgruppsarbete på såväl avdelning som 
institutionsnivå 

➢ Arbetat med upphandlingar och avrop av såväl utbildningar som hårdvara 
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och IT-tjänster 

➢ Tagit fram mallar för lönesamtal och medarbetarsamtal samt producerat 
olika typer av policys inom IT och telefoni 

➢ Införande av Systemförvaltningsarbete 
 

2008 – 2010 Enhetschef 
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Personal- och budgetansvar för en grupp IT-tekniker (ca 10 st. 
medarbetare) 

➢ Varit med, ansvarat, och bedrivet omorganisationsarbete på en IT-
avdelning 

➢ Arbetat med visionsarbete för Universitetsbiblioteket 

➢ Projektledning, t ex för införande av nytt ärendehanteringssystem  
 

2002 – 2008 IT-samordnare 
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Projektledning, utveckling och driftsättning av Karolinska Institutets IT-
miljö för studenter med tillhörande IT-tjänster 

➢ Arbetsledning av upp till 11 personer 

➢ Ansvarat för utveckling och standardisering av klientplattformar. 

➢ Utvecklat samt infört servicedesk och utskriftssystem för över 5000 
användare 

➢ Arbetat med SAN, NAS, backup, AD-drift, övervakning samt 
programpaketering och skriptning 

 

2001 – 2001 IT-tekniker 
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Drift av Windowsservrar, backup och övervakning 

➢ Projektledning 

➢ Support och jourarbete 
 

2000 – 2001 Content Designer 
Sigma TL Info AB 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Producerat e-utbildningar 

➢ Tagit fram och producerat teknikdokumentation 

➢ Planerat och genomfört användartester 
 

1999 – 1999 Instruktör  
Sydkustens Marinkommando, staben, Karlskrona 
Exempel på erfarenheter: 

➢ Arbetsledning av värnpliktiga 

➢ Utbildat värnpliktiga i kryptering 

➢ Sambandskommunikation mellan marina enheter och förband 
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Grundutbildning 
1999 – 2000 Magisterprogrammet inom MDA, 1år (ej avslutat) 

Blekinge Tekniska Högskola 

➢ Inriktning mot forskning och förberedande doktorandstudier 
 

1998 – 1999 Fjärrskriftexpeditör, militärtjänst 
Sydkustens Marinkommando, staben, Karlskrona 

➢ Inriktning mot kommunikation (såväl öppen som krypterad sådan) mellan 
marina enheter och förband på en sambandscentral 
 

1995 – 1998 MDA-programmet, 3 år  
Blekinge Tekniska Högskola 

➢ MDA står för Människa-Datateknik-Arbetsliv 

➢ Inriktning mot Arbetsvetenskap (psykologi, sociologi och gruppdynamik) 
och Datavetenskap (systemutveckling) 
 

1992 – 1995 Ekonomisk linje, 3 år  
Malmö Borgarskola, Malmö 

➢ Inriktning mot ekonomi 
 

 

Exempel på utbildningar och kurser 
2018 IT-arkitektutbildning – Solution Architecture, Certified IT Architect – Associate 

Dataföreningen Kompetens 

2017 IT-arkitektutbildning – CITA-F, Certified IT Architect – Foundation 
Dataföreningen Kompetens 

2014 Utvecklande Ledarskap (f.d. “UGL”) 
Riddarfjärden 

2012 ITIL-Foundation, Version 3 (2011) 
Addskills AB 

2012 Informationssäkerhet, 7,5 p C-nivå 
Luleå Tekniska Universitet 

2011 Building a service catalogue 
itSMF, Colin Rudd 

2011 Ny som chef 
Conductive 

2010 Personlig effektivitet 
Informator 

2006 Craig Larman – agila och iterativa utvecklingsmetoder 
Karolinska Institutet 

 

Examen, certifieringar mm 
2017 CITA-F, Certified IT Architect Foundation 

Iasa Global/Dataföreningen Kompetens 

2012 ITIL-Foundation, Version 3 (2011) 
Addskills AB 

2012 Kandidatexamen, 180 p, Arbetsvetenskap (huvudämne) och Datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

 
 

Referenser 
Lämnas gärna vid begäran 
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Kunskap och kompetens 
 

Språk 
▪ Svenska, flytande i tal och skrift (modersmål) 

▪ Engelska, mycket goda i tal och skrift 

▪ Tyska, god förståelse i tal och acceptabel i skrift 
 

Administrativ kompetentes 
▪ Resurshantering och planering för effektivare leveranser och bättre projektstyrning 

▪ Budgetarbete och uppföljning av det samma 

▪ Upphandlingar, för enstaka utbildningar till stora driftavtal rörande IT-tjänster och nätverksleveranser 

▪ Strategiarbete 

 

 

Övergripande teknisk kompetens 
▪ IT-arkitektur – vad det kan bistå med när det gäller effektivisering av leveranser och 

skapandet/användandet av återbrukbara komponenter 

▪ Behovsanalys, kravspecifikation och design – för framtagning av nya IT-tjänster 

▪ Användbarhet och användartestning  

▪ Utvecklingsmetodik  

▪ Skriptning för programpaketering i Symantec LiveState Delivery (ett liknande distributionssystem som 
Microsoft System Center Configuration Manager) 
 

Utvecklingsverktyg mm jag har erfarenhet av 
▪ Symantec Livestate Delivery 

▪ CMS-system, t.ex. Mambo, Drupal och Wordpress samt PHP och HTML 

▪ Java, SQL och MySQL 

▪ Wise Installer (paketering och skriptning) 
 

Övrigt 
▪ Medlem i itSMF Sweden – IT Service Management Forum 

▪ Medlem i Iasa – International Association of Software Architects 

▪ Erfarenhet av styrelsearbete i såväl bostadsrättsföreningar som föreningsliv 
 

Mig som privatperson 

Bor i hus ute på Tyresö sedan sex år tillbaka tillsammans med min sambo vilket är spännande då det hela 

tiden uppstår nya utmaningar jämfört med ett boende i lägenhet, inte minst om man har eget VA som vi 

har. På fritiden tränar jag styrka och löpning samt njuter av att komma ut en sväng med båten här i 

skärgården tillsammans med sambon.  

Jag har också tränat självförsvar i många år och fått möjlighet att undervisa ungdomar på såväl nybörjar, 

som fortsättnings- och avancerad nivå, någonting jag inte har möjlighet att göra just nu men som jag 

saknar. Att få engagera mig och få möjlighet att ge någonting tillbaka till dagens ungdom och andra inom 

föreningslivet är någonting jag värderar jag högt.  

Givetvis är jag också road av idrott i alla dess former och satt t ex bokstavligen talat fastklistrad framför 

tv:n under halva juni då VM pågick. Bland mina övriga intressen märks djur (vi har två katter) och givetvis 

IT i alla dess former.  


