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Henrik Dahlberg

Allmänt

Jag heter Henrik Dahlberg, född i februari 1969.
Sedan 1989 har jag arbetat i IT-branschen, fram till 1999 som anställd
och sedan 2000 som egen företagare och konsult.
Mina huvudsakliga arbetsområden är inom IT-infrastruktur och ITsäkerhet vilket har en stor spännvidd.
Under de snart 30 åren i branschen har jag arbetat med många olika
människor, hårdvaror, mjukvaror och tjänster inom både den privata
sfären och den oﬀentliga sektorn. Variationen på de uppdrag jag
genomfört har varit stor och spänt över hela fältet.
Det är inte helt enkelt att sammanfatta 30 års yrkeserfarenhet och
kunskapsbank på ett par A4-sidor och samtidigt göra sin egen
kunskap rättvis. Jag valt att belysa tre stycken särskilt utmärkande
yrkesområden där jag samlat mest erfarenhet under åren samt mitt i
särklass största specialistområde. Observera att detta endast är en
sammanfattning vilken är avsiktligt rensad från detaljerade
speciﬁkationer beträﬀande hård- och mjukvaror samt tjänster.

Särskilt utmärkande yrkesområden
IT-säkerhet
Sedan mitten på 90-talet har en stor del av mitt fokus legat på IT-säkerhet. Jag har primärt arbetat med
praktiska tillämpningar som att bygga säkra Unix/Windows-miljöer och nät med hjälp av design och
konﬁguration. Detta har i sin tur lett till att jag arbetat med de ﬂesta på marknaden förekommande
stödsystem såsom brandväggar, autentisering- och andra stödsystem.
Mitt arbete har även inneburit att jag tagit fram och utvecklat policies, ramverk och processer.
IT- och information-säkerhet har kommit att bli en så integrerad del av allt arbete jag utför så jag
upplever egentligen inte att det är ett speciﬁkt ämnesområde längre.

Unix/Linux

Jag har installerat, konﬁgurerat och förvaltat olika Unix-system sedan 1996. De senaste 10-15 åren har
fokuset förskjutits från traditionella system från HP, Sun och IBM till att handla nästan uteslutet om
Linux i dess olika former, vilka jag arbetar i på daglig bas.
På senare år har väldigt mycket handlat om virtualisering, automation, conﬁguration management och
moln-tjänster vilket jag haft möjlighet att fokusera på. Förutom omfattande systemkunskap har jag
genom åren byggt upp en hög kompetens och mångårig erfarenhet av Bash/Sh- samt PERLprogrammering men även testat på “nyare språk” som exempelvis Ansible.

Datakommunikation
Jag har periodvis arbetat väldigt intensivt med datakommunikation, i princip uteslutande med TCP/IP
med undantag för de första fem åren i min karriär då jag arbetade inom IBM-sfären med
kommunikationsprotokoll som IBM 3270 och 5250. Sedan 1994, efter ett byte av arbetsgivare har jag
kunnat fokusera och specialisera mig på TCP/IP.
Jag har under åren arbetat med många olika underliggande protokoll såsom 802.11, 802.1X, IPv6/IPv4
samt de ﬂesta routing- och switchingprotokoll. Mina uppdrag och arbetsuppgifter har varierat allt
mellan design och implementering till förvaltning och felsökning av både små och större nät.

DNS
Mitt absoluta specialistområde! Jag stötte på min första DNS redan 1994 och har varit fascinerad av
tjänsten sedan dess. Under åren har jag arbetat med många på marknaden förekommande
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tillämpningar för DNS och vågar idag säga att jag tillhör toppskiktet i Sverige. Jag har inom ramen för
mitt konsultarbete designat och installerat ﬂertalet DNS-infrastrukturer innehållande allt från säker
hantering av dynamiska uppdateringar (både från Unix- och Windows-system) till automatiserad
DNSSEC, DHCP och IPAM. Sedan 2010 har jag även utvecklat en övervakningstjänst för DNS vilken jag i
princip uteslutande arbetat med de senaste två åren.

Tidigare uppdrag & erfarenheter
DNSmonitor Sverige AB

2016 Bygge av övervakningsplattform av DNS.
Cloud automation, Linux (Debian), Perl-programmering, Bash scripting, Projektledning, Conﬁguration
management, IPv6, DNS, DNSSEC, Dynamisk DNS, Projektledning, IT-säkerhet.

Skolverket
2013 - 2018
Design och implementering av IPv6, Design och implementering av DNS-infrastruktur, Migrering av
Microsoft AD, Drift, IPv6, DNS, DNSSEC, Dynamisk DNS, IPAM, DHCP, Linux, 803.1X, Windows AD

SOS Alarm

2012 - 2015
Design och implementation av LAN/WAN infrastruktur, Design och implementation av ITsäkerhetsinfrastruktur, Design och implementering av DNS infrastruktur, Migrering av system till ny
infrastruktur, Rådgivning i IT-säkerhets- och infrastrukturfrågor, Drift

Nets Sweden AB/Auriga AB

2009 - 2013
Design och implementering av DNS infrastruktur, Design och implementering av IPv6, Rådgivning i ITsäkerhets- och infrastrukturfrågor, Drift

Noterbara uppdragsgivare före 2010
Regeringskansliet, IBM, HP, RPS, DHL, Nocom
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