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Arbetslivserfarenhet

1991 –
Egen företagare (AB Ryman Produktion) med verksamhet som
journalist, skribent, redaktör, kommunikatör, författare och konsult
omfattande text, radio och film- och webbproduktion för både privat och
offentlig sektor. Författat ett antal böcker/skrifter samt
utbildningsmaterial om förändrings- och förbättringsarbete, arbetat som
nyhetspresentatör och reporter på SRs Dagens Eko, producerat ett 20-tal
filmer om kvalitetsarbete tillsammans med produktionsbolag. Utvecklar
webbsidor och medietränar forskare.
Undervisar i svenska för invandrare.
Specialitet: forskningskommunikation, populärvetenskap samt
förändrings- och förbättringsarbete.
Exempel på uppdragsgivare:
Swedish Brain Power (nätverk av hjärnforskare), SveDem
(demenskvalitetsregister), ABF, Folkuniversitetet, Centrum för
Näringslivshistoria (CfN), tidningen Akademikern, Uppsala
universitet, Skolverket, Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova,
Bonnier-magasinet YourLife, SKL, Skolverket, Svenskt
Näringsliv, Unionen, Svenska utvärderingsföreningen (SVUF),
Föreningen Svenskar i Världen (SVIV), Försvarsdepartementet,
Afa försäkring, Vårdförbundet, Finansförbundet,
Lärarförbundet, Arbetslivsinstitutet, Offentliganställdas
förhandlingsråd (OFR), TBV, Sveriges Radio.
Exempel på uppdrag:
Kommunikatör och webbredaktör för Swedish Brain Power ett
nätverk av ledande hjärnforskare vid flera universitet,
2011-2018.
Undervisning i svenska för ABF 2015-pågående.
Ramavtal med Skolverket, 2012-2015.
Ramavtal med Uppsala universitet, 2009-2013.
Uppdragsavtal med Vinnova, 2011.
Ansvarig för avdelning om populärvetenskap i Bonniers
månadsmagasin YourLife, 2011.
Ramavtal med Vetenskapsrådet, 2007-2011.
Vik chefredaktör för tidningen Akademikern, 2009.

Publikationer

Förutom en mängd artiklar och reportage är jag författare och
medförfattare till en rad böcker, skrifter, tidningsbilagor och webbsidor.
Här ett urval från 2000-talet:
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Stöd oss i kampen mot demens! Skribent och projektledare för bilaga i
Svenska Dagbladet om forskarnätverket Swedish Brain Power, 2014.
Den kompetenta arbetsplatsen. Ansvarig för skrivprocess,
textbearbetning och sammanställning av forskningsrapport från Vinnova,
2012.
The Branobel History. Webbtextredaktör för Centrum för
Näringslivshistorias webbsida www.branobelhistory.com, 2011. Pris för
bästa webbtext 2011.
Från sjukhussäng till e-hälsa. Rapport om utvecklingen inom svensk
hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, 2010.
Organisatorisk skicklighet – fakta eller fiktion? Forskningsrapport
inom ramen för Vinnovas forskningsprogram Den kompetenta
arbetsplatsen, 2009.
Hotbilder och Hjärnspöken – forskare om terrorism, Vetenskapsrådet,
2008.
Från strid till strategi – om Vårdförbundets väg till lön för mödan,
Premiss förlag, 2007.
Nyttan med en idé – utbildningsmaterial om förändrings- och
förbättringsarbete, Sif, 2007.
Individuell lön – lönar det sig? – fakta och tro om individuell
lönesättning, Arbetslivsinstitutet, 2005.
De tio första dagarna – en beskrivning av händelseförloppet under
flodvågskatastrofens tio första dygn, Rådet för stöd och samordning,
försvarsdepartementet, 2005.
Förnyelse på svenska arbetsplatser – balansakter och
utvecklingsdynamik, antologi om arbetslivsforskning, medverkan som
lektör och textredigerare, Arbetslivsinstitutet 2003.
Arbetsglädje, inspirationsskrift om förändrings- och förbättringsarbete,
Sif, 2003.
Förbättringsdetektorn – idéhäfte, TBV, 2002.
Antibiotikaresistens – ett hot mot folkhälsan, skrift om forskning om
antibiotikaresistens, Afa försäkring, 2001.
Från ord till handling – en metodhandledning i förändrings- och
förbättringsarbete, Finansförbundet, 2001.
Språnget… och hoppet om förnyelse, utbildningsmaterial om
förändrings- och förbättringsarbete, Finansförbundet, 2000.
Utvecklingsdetektorn – idéer och tankar om förbättringsarbete, TBV,
2000.

Produktioner

Producent av ett 20-tal filmer om kvalitetsarbete i samarbete med
filmproduktionsbolag.
Exempel på uppdragsgivare:
Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ), Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet,
Vägverket, SAFs program för ständiga förbättringar, Volvo
Aero, ABB, Profilgruppen, Rank Xerox.

Forskning

2008 – 2009
Projektanställning som forskare vid Uppsala universitets
företagsekonomiska institution för medverkan i forskningsprojekt om
kompetens i arbetslivet Organisatorisk skicklighet – fakta eller fiktion?
finansierat av Vinnova. En stor del av forskningsunderlaget bestod i
samtal och workshops med anställda chefer på flera
diskrimineringsmyndigheter innan de slogs ihop till
Diskrimineringsombudsmannen (DO).
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Anställningar

1987 – 1990
Redaktionschef på Exportrådets tidning Svensk Export.
1983 – 1987
Redaktör, chefredaktör och ansvarig utgivare för Civilekonom- och
Civilingenjörsförbundets tidningar Civilekonomen och Civilingenjören.
1983
Reporter på Expressen, senare på Göteborgs-Posten.
1982
Redigerare och skribent på Svenska Dagbladets utrikesredaktion.
1980 – 1981
Reporter och redigerare på Göteborgs-Posten, Stockholms-Tidningen och
Journalisten.
1979
Uppdrag som utredare åt statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet samt halvtid som redaktör på Göteborgs universitets
studenttidning Götheborgske Spionen.
1977
Reporter på Arbetet, Göteborg.
1973 – 1975
Informationsassistent på Salénrederierna, Stockholm.

Utbildning

2018 – 2019
Utbildad till diplomerad lektör.
1978 – 1979
Studier i statsvetenskap (C-nivå, med inriktning på internationell politik)
vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
1975 – 1977
Studier i journalistik vid Journalisthögskolan i Göteborg. Examen från
informationslinjen.
1972 – 1973
Utbildning för utrikeskorrespondenter vid Kursverksamheten vid
Stockholms universitet med undervisning förlagd till England och
Schweiz.

Språk

Engelska: närmast flytande i tal och skrift.
Franska: baskunskaper.
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