Mikael De Geer
Sammanfattning
Mikael är iOS-utvecklare och har tre appar på App Store. Som utvecklare är Mikael nyfiken, orädd,
noggrann och kreativ. Han har stor erfarenhet inom mjukvaruutveckling som utvecklare, produktspecialist,
produktledare, testledare, teknisk projektledare, teamchef och avdelningschef. Mikael arbetar alltid utifrån
ett helhetsperspektiv med kundens nytta i fokus.
Som person är Mikael initiativrik, tydlig och bra på att kommunicera. Han ser till att saker och ting blir
genomförda med hög kvalitet, i tid och med glimten i ögat!

Urval av uppdrag
iOS-utvecklare och projektledare Android, Vinbetyget (2018) www.vinbetyget.se
Design och utveckling av Vinbetyget-appen. Ansvarig iOS-utvecklare. Vinbetyget är en hybrid-app som
visar upp Vinbetygets hemsida och möjliggör lagring av favoritlistor lokalt. På App Store sedan juni 2018
och på Google Play sedan augusti 2018.
iOS-utvecklare och projektledare Android, Online Tennis Instruction (2016 –)

www.onlinetennisinstruction.com
Design och utveckling av OTI-appen. Ensam ansvarig iOS-utvecklare och App Store-administratör. OTI är
en hybrid-app med bl.a. video-inspelning och uppspelning i slow motion. Användaren får också sina ”video
reviews” automatiskt nedladdade och kan också se och ladda ned OTIs videokurser. På App Store sen juli
2017 och på Google Play sedan juli 2017.
iOS-utvecklare, Söderberg & Partners (2013 – 2018) www.soderbergpartners.se
Design och utveckling av S & P-appen. Ansvarig utvecklare och App Store-administratör. 20+ releaser från
december 2013 och framåt. Har moderniserat appen till en Universal-app och sett till att all nyutveckling
görs i Swift. Viss backend-utveckling i C#.
iOS-utvecklare, ”Stroll”, MDG Technology (2011 – 2014) www.mdgtechnology.com/stroll/
Ledning och utveckling av den navigationsbaserade appen Stroll. Ansvarig projektledare, utvecklare och
App Store-administratör. Tre releaser under 2012, två under 2013. Behöver uppdateras.
iOS-utvecklare, ”Rapporter”, MDG Technology (2011 – 2016) www.sthlmkom.se
Design och utveckling av Sthlm Kommunikations årsredovisnings-app, Rapporter. Har hela ansvaret för
design, utveckling, test och uppläggning på App Store. Tre releaser under 2012 och 2013. Nu borttagen
från App Store.
tf Vd, Track4 Labs AB (Sept 2012 – Jan 2013)
Ansvarade för företagets ledning och försäljning av Track4 Labs produkter till spårcentraler och Skistar
Åre. Ledde teknikutvecklingen samt genomförde namnbyte på företaget och såg till att ta fram en ny
grafisk profil. La upp två Track4-appar (Nordic Ski & Track4) på App Store.
Testledare, ”BankID i Mobilen”, Cybercom (2010 – 2011)
Mikael upprättade integrations- och systemtest-specar för ”BankID i Mobilen” samt ledde och genomförde
testning på Android-klienter och Java-servrar på Linux med DB2-databas.
Teknisk Projektledare och Acceptanstestledare, ”eID Gateway”, Cybercom (2009 – 2010)
Arkitektstöd och teknisk expert för BGC:s framtagande av en elektronisk ID-växel. I uppdraget ingick även
att skriva, leda och genomföra acceptanstester.
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Processledare Digitala Signaturer på E.ON, Cybercom (2009 – 2010)
Arkitektstöd och teknisk expert för E.ON:s införande av digitalt signerade arbetsordrar.
Produktchef/Java-utvecklare/support-ansvarig, ”TSS”, Cybercom (2006 – 2010)
Mikael ansvarade som produktchef för planering och tekniskt innehåll i nya versioner av TSS som är
Cybercoms produkt för verifiering av eID (BankID/E-legitimation). Även ansvarig för utveckling, test och
release. Utvecklade bl.a. nya funktioner samt skapade enhetstester i JUnit för regressionstestning.
Vd, Blanchard Sverige AB (2003 – 2004)
Ledde företaget och dess konsulter och anställda – totalt 12 personer. Omsättning ca 15 MSEK.
Blanchard Sverige bedrev ledarskapsutbildning ibland annat Situationsanpassat Ledarskap.
Utvecklingschef, SmartTrust (2000 – 2003)
Ansvarade för SmartTrust:s produktutveckling och hade personalansvar för 60 till 140 personer i upp till 3
länder. SmartTrust utvecklar och säljer bland annat mjukvaruplattformar till mobiltelefonoperatörer.
Utvecklingschef, ”IP@Service”, Ericsson (1998 – 1999)
Ledde utvecklingsavdelningen, en avdelning på ca 30 personer. IP@Service var en IP-baserad
tjänsteplattform som utvecklades av Ericsson ETX.

Utbildning

Juni 2011 – Sept 2011, Umeå Universitet
Applikationsutveckling för iPhone 7.5 hp
1980 – 1982, Stanford University
Master of Science in Mechanical Engineering
1976 – 1980, KTH
Civilingenjörsexamen, Maskinkonstruktion

Teknisk kompetens
Mikael behärskar iOS, Swift, Objective-C, Cocoa, Xcode, Sketch, Mac OS X, Git/GitHub, Subversion,
Scrum, Trello, webbservices/REST, JSON, XML. Tidigare erfarenheter omfattar Java, C++, C#, JUnit,
Eclipse, Visual Studio, SQL, GSM, PKI, HTML, CSS, Javascript, SQL, Jira, Mantis, PKI, BankID/Elegitimation, GSM, Unix/Linux, Windows. Mikael har varit expert på e-legitimations-validering.

Om jag får välja…
…så använder jag mig av följande metoder och verktyg för att skapa god ordning i utvecklingsprojekt:
•
•
•
•
•
•
•

Git för versionshantering lokalt (git-scm.com)
GitHub för versionshantering och backup i molnet (github.com)
Git-Flow som metod för branchning och mergning (nvie.com/posts/a-successful-git-branchingmodel/)
Som verktyg för ovanstående använder jag dels det inbyggda Git-stödet i Xcode samt SourceTree
från Atlassian som numera också har inbyggt stöd för Git-Flow.
Versionsnumrering enligt Semantic Versioning 2.0.0 (semver.org)
Kodning enligt Clean Code av Robert C. Martin (Uncle Bob)
Scrum med Trello som Scrum Board-verktyg

Språk
Flytande: Svenska (modersmål), engelska
Mycket goda kunskaper: Franska
Goda kunskaper: Spanska, tyska
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Övrigt
Ungdomstränare i fotboll och innebandy (ca 5 år). Ordförande i min tidigare bostadsrättsförenings
valberedning. Styrelseledamot i två av barnens skolor. Aktiv fritid med bland annat tennis, skidor och
kajakpaddling. Arbetat som kajakledare och windsurfinginstruktör.
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