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Tommy Hägvall
Lösningsarkitekt

Tommy har lång erfarenhet som lösningsarkitekt från små start-up
bolag till stora verksamheter i olika industrier. Han har en god förmåga
att kunna förstå och analysera verksamhetens krav på IT, för att sedan
säkerställa arkitektur, system-integrationer och systemlösningar i
samarbete mellan verksamheten, IT och leverantörer.
Han utarbetar målbilder, kartlägger funktioner, processer, förmågor,
informationsmodeller, informations öden/integrationer samt
applikationer. Är stöd till beställare med att ta fram taktiska och
strategiska vägval utifrån en vision, strategi eller målbild och leda
genomföra förändringar. Tar ansvar för att lösningens utformning
följer förändringsplan, uttalade krav och målsättningar inom initiativet.
Genomför förstudier, utredningar, projekt och stöttat förvaltningar och
tar hjälp av ramverk, processer, styrning och verktyg för arkitektur.

Branscher
IT och Telekom
Tillverkande industri
Försäkringar
Logistik
Sjukvård
Försvar
Detaljhandel

Roller
Lösningsarkitekt

Uppdrag i fokus

Enterprisearkitekt
Informationsarkitektur
Kravhantering

Integrationsledare/arkitekt med
områdesansvar

Systemutveckling

Telekom | 2014 - 2016
Global roll som Integration Lead Architect Integration OSS. Integration
Design arkitektur, leveranser inom a ärsenheten Information Services.
Kravhantering, kvali cering, kvanti ering, tidsplanering och kontroll av
resursbehov och leverans som integrationstjänst till era intressenter
och länder.

Lösningsarkitekt - Applikation och integration
Försäkringsbolag | 2010 - 2013
Lösningsarkitekt med ansvar för områdena integration & applikation.
Engagerad i projekt och lösningar med analys, design och
arkitekturutgångar. Arbetade med tekniska riktlinjer för anpassning till
a ärs- och tekniska strategier. Inblandad i outsourcing av tjänster
samt i försäljnings-, CRM-, HR- och telekomprojekt.
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Projekt och uppdrag
jan 2021 - apr 2021
Stockholm

Integrationsutvecklare

jan 2019 - dec 2020
Uppsala

Integrationsutvecklare och arkitekt

jan 2019 - dec 2019
Linköping

Integrationsarkitekt

aug 2017 - nov 2018
Stockholm

Integrationsutvecklare

mar 2016 - aug 2017
Stockholm

Integrationsledare

Tillverkning trädgårdsmaskiner och redskap
Beskrivning: 2: a perioden på Husqvarnas integrationscenter - analys, design och
utveckling av integrationslösningar möjliggör distribution och utbyggnad av ett SAP implementeringsprojekt.
Resultat: Distribution och utrullning av era a ärsapplikationer som nansiella
transaktioner och fakturering med SAP, RX, JDE Edwards, Cloud etc.

Regionalt sjukhus inom hälsa och sjukvård
Beskrivning: Designa, utveckla, distribuera och dokumentera integrationer.
Medlem av de centrala ICC -teamets resurser. Par-programmering.
Resultat: Ny integrationsutveckling MuleSoft, API -hantering och modernisering som
migrerar äldre till nya plattformar. Kompetensöverföring och on-boarding av nya
konsulter. Fokuserar utförandet och bygger nya integrationer. Parutveckling
sprintavrättningar. Ex. HL7, Cytodos, Divis, Cosmic, Inera, Kirolink.

Energi , el, värme vatten bredband och avfallstjänster
Beskrivning: Analys, design, speci kation av integrationsgränssnitt för Kardio
faktureringsersättningsprojekt.
Resultat. Stöder ett stort projekt som ersätter ett faktureringssystem med 160
integrationer. Samarbetade tillsammans med centrala ICC -teamresurser med Inobiz +
Azure och nya integrationer och API: er med hjälp av en extern leverantörs Props lösning som heter Probill. Delta i Kardio-baserade cross-functional team standupmöten.

Polisiär myndighet
Beskrivning: Utforma, utveckla, distribuera och stöd integrationer. Del av det centrala
integrationskompetenscentret - ICC -teamresurs.
Resultat: Ny integrationsutveckling, API -hantering och modernisering som migrerar
äldre till nya plattformar. Kompetensöverföring och ombordstigning av nya konsulter
och medarbetare. Delta i dagliga tvärfunktionella team standup-möten

Svensk startup (nu på börsen ) inom transport/leveranstjänster
Beskrivning: Ansvarig för integrationsrelaterade processer och genomförande av
kund- och partnerimplementeringar. Resultat: Expanderar företaget från Sverige till
drift i Paris och London. Pågående on-boarding av nya partners och kunder som
använder urbit-API: er. Att vara det tekniska säljstödet som hjälper säljare att engagera
sig och expandera marknaden samt utveckla nya ekosystem.
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okt 2014 - mar 2016
Stockholm

Integrationsledare/arkitekt med områdesansvar

nov 2013 - mar 2014
Stockholm

Senior Solution Architect

mar 2013 - okt 2013
Stockholm

Systemingenjör utvecklare och arkitekt

okt 2010 - mar 2013
Stockholm

Lösningsarkitekt med områdes och teknik ansvar
applikation och integration

Telekom
Beskrivning: Integration Design Manager Group IT. Global roll som Integration Lead
Architect Integration OSS.
Resultat: Daglig integration Design arkitektur, leveranser inom a ärsenheten
Information Services - Integration Domain. Kravhantering, kvali cering, kvanti ering,
tidsplanering och kontroll av resursbehov och leverans som integrationstjänst till era
intressenter och länder.

TIBCO
Levererade TIBCO Integrationsportfölj Säljfunktion, workshops, POCs och tekniska
demonstrationer för både lokal programvara och även molntjänster.

Försvarsmyndighet
Beskrivning: Arbetar som systemingenjör i ICC -gruppen på FMLOG. Gruppen ansvarar
för externa och interna integrationer mellan 100 system.
Resultat: Utvecklade, hanterade och övervakade externa S2S -integrationer baserade
på xTrade. Kompetensöverföring och utbildning av ICC -resurserna i IBM integrationsarkitekturen och verktyg för att förbereda övertagandet av IBM/SAP underhållen miljö som kallas PRIO. Engagerad i era projekt och lösningar med analys,
design, recensioner, kvalitet och arkitekturutgångar. Arbetade med incident, problem,
förändringshantering och support på tredje nivå av integrationsfrågor. Stort fokus på
fakturering, inköp och elektronisk fakturering med hjälp av era standarder.

Försäkringsbolag
Beskrivning: Arbetade som lösningsarkitekt på IT -avdelningen med ansvar för
teknikområdena integration och applikation.
Resultat: Engagerad i era projekt och lösningar med analys, design, recensioner,
kvalitet och arkitekturutgångar. Arbetade med de tekniska riktlinjerna för att arbeta
med anpassning till a ärs- och tekniska strategier. Inblandad i outsourcing av
infrastruktur, applikationer och telefoni samt att ställa tekniska krav för nätverk,
säkerhet och integration. Deltog i försäljnings-, CRM-, HR- och telekomprojekt.
Hanterade krav för outsourcing av partner som hanterar infrastruktur och
säkerhetstjänster.
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nov 2009 - okt 2010

Integrationsutvecklare och arkitekt
Tillverkning av trädgårdsmaskiner och redskap
Beskrivning: I Husqvarnas integrationscenter - analys, design och utveckling av
integrationslösningar möjliggör distribution och utbyggnad av ett SAP implementeringsprojekt.
Resultat: Distribution och utrullning av SAP. E-handelsintegration med SAP. Intern
integration samt extern integration av nansiella betalningar och transaktioner.
Försäljning, CRM och nansiell integration.

Arbetsgivare
Addcent Consulting

okt 2021 - pågående

Pulsen

dec 2019 - okt 2021

Enfo

aug 2017 - dec 2019

Urb-it

mar 2016 - aug 2017

TeliaSonera

nov 2014 - mar 2016

TIBCO

okt 2013 - sep 2014

Försvarsmakten

mar 2013 - dec 2013

Folksam

jun 2012 - mar 2013

Stretch

jan 2011 - dec 2011

evitecUnify

jun 2010 - dec 2010

Passito

apr 2007 - jun 2010

IBM

aug 2000 - mar 2007

Microsoft

aug 1994 - aug 2000

Måldata

apr 1990 - dec 1994
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Utbildning
Arméns Jägarbataljon (Jägargruppchef)
K4 Norrlands Dragonregemente
Troppchefsutbildning i PvRobot pluton i sub-arktisk miljö

2021

IBM Champion Academy (IBM Champion)
IBM Technical and Business School (Stockholm)
Teknisk specialist utbildning applikation, integration och middleware

2000 - 2001

Microsoft Championship Program (System Engineer)
Microsoft School (Seattle)
Teknisk specialist området infrastruktur

1994 - 1995

4-årigt teknisk linje (Gymnasieingenjör)
Rudbecksskolan
Styr och regler teknisk inriktning

1985 - 1989

Kurser och certi eringar
IBM Data Science Professional Certi cate
Coursera + IBM
Ett års utbildning med ertal praktiska moduler teori varvat med praktik och hands-on

2020

IBM Cyber Security Professional Certi cate
Ett års utbildning med ertal praktiska moduler teori varvat med praktik och hands-on

2020

UiPath Basic Developer Certi cate
Ett års utbildning med ertal praktiska moduler teori varvat med praktik och hands-on

2019

Outsystems Associate Web Developer Certi cate
Outsystems
Ett års utbildning med ertal praktiska moduler teori varvat med praktik och hands-on

2019

Kompetenser
5

Expert inom området

API-utveckling
Integrationsledare
Systemutveckling

ArchiMate

Integration Competency Center (ICC)

Integrationsutveckling

Lösningsarkitekt

Integrationsarkitektur
Mjukvaruutveckling

Service Support

Testhantering
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4

Mycket hög kompetens

Agil utveckling (Scrum)

Agila metoder - Kanban

Data Science Specialization
Försäkringar

IT Service Management (ITSM)
Molntjänster

Säkerhetsarkitektur

3

Pensionssystem

TOGAF

IT-projektledning

API management
Enterprisearkitekt

Informationsarkitektur
Javautveckling

Processorienterad verksamhetsutveckling

UML – Uni ed Modeling Language

CI/CD
Försvar
Infrastruktur
Kravhantering
Sjukvård

Vattenfallsmodellen

Hög kompetens

Apache Maven

2

Detaljhandel

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

IT och Telekom
Logistik

Databashantering

Analys & Förstudier

Jenkins CI

Python-programmering

Tillverkande industri

Medelkompetens

Mobilapplikationsutveckling

PMP

PPS

PROPS

Språk
Svenska

Modersmål

Engelska

Goda kunskaper

Tyska

Grundläggande kunskaper
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