
CV Johan Groth

Sammanfa/ning 
Jag är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksam-
hets-, organisations- och affärsutveckling. Jag har lång erfarenhet av uppdrag 
inom privat, offentlig och ideell sektor och är van att arbeta som styrelseordfö-
rande, chef, ledare, projektledare och strategisk rådgivare. 

Några exempel på erfarenheter och kunskaper jag tar med mig i nya uppdrag: 

•Managment / expert for hire – kan på kort varsel gå in som chef eller expert 
på hel- eller deltid, som konsult eller (deltids)anställd 

•Exempel på effekter: lyft IT-miljön från “en IT-ansvarig och alla servrar i 
en hög på golvet” till “IT-avdelning med fem personer, externt rekryte-
rade chef och en tydlig målbild om en sammanhållen IT-miljö” 

•Exempel uppdrag: verksamhetsutvecklare på MSB, förvaltningsråd 
på KMH 

•Styrelseuppdrag – lång erfarenhet som ordförande och ledamot i aktiebolag, föreningar och stiftelser 
•Exempel effekter aktiebolag: byggt två bolag från 0 till 25 resp. 5 anställda, rekryterat och anställt tre 

VD:ar, ökat lönsamheten, höjt marginalerna, tecknat ramavtal, ökat försäljning och strukturerat sty-
relsearbete med fokus på tillväxt och lönsamhet 

•Exempel effekter ideella föreningar: tydligare struktur med vision och mål, stadgar och styrdoku-
ment, ökade organisationsbidrag och projektbidrag samt tydligare kommunikation 

•Mötesordförande – årsmöten, bolagsstämmor, fysiska och digitala, med och utan digitala stödsystem 
•Exempel på effekter: inkluderande möten med tydlig struktur där alla får komma till tals och där be-

slut fattas på ett demokratiskt sätt 
•Exempel på uppdrag: KFUM, Rädda barnen, Svensk biblioteksförening, IM, Svenska Taekwondo-

förbundet och Sköldkörtelförbundet 
•Utredningar och analyser – lång erfarenhet av att göra utredningar, uppföljningar och utvärderingar 

•Exempel på effekter: beslutsunderlag för organisationsförändringar, effektiviseringar etc., kvalitets-
säkring av EU-projekt 

•Exempel på uppdragsgivare: Folkbildningsrådet, IT&telekomföretagen, Sensus, Skolverket, Umeå 
universitet och Västra Götalandsregionen 

•Upphandlingar – lång erfarenhet av upphandlingar, med och utan LOU 
•Exempel på effekter: kostnadseffektiva produkter och tjänster som möter beställarens krav, t.ex. ett 

nytt försäkringssystem för svenska staten och medlemsregister åt flera riksförbund. 
•Exempel på uppdragsgivare: Kammarkollegiet, Föreningen Norden och RUM 

•Ansökningar om organisations- och projektmedel – bred erfarenhet av att skriva och granska ansökningar 
inom områden som kultur, ungdomsrörelse, jämställdhet, innovation och forskning 

•Exempel på effekter: flera utvecklingsprojekt kring bl.a. mångfald, e-lärande och regional samverkan 
inom kulturområdet, flera innovationsprojekt där akademi och näringsliv samarbetet 

•Bidragsgivare: Vinnova, Vetenskapsrådet, Allmänna arvsfonden, Konung Gustaf V:s 90-
årsfond, MUCF och Kulturrådet 

Min erfarenhet och kompetens kan sammanfattas som ”Avancerad problemlösare med fokus på ledning, 
styrning, organisation och ekonomi”. 
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Anställningar 
Groth & Groth AB, seniorkonsult, grundare  1998 -  
Seniorkonsult inom organisations-, verksamhets- och affärsutveckling med fokus på offentlig och ideell 
sektor, rådgivning och stöd åt chefer och beslutsfattare, uppdrag kring innovation och entreprenörsskap 
m.m.   

Sverok, kanslichef    2016 - 2020 
Personalansvar för anställd personal och ansvar för förbundets löpande förvaltning inklusive 
ekonomistyrning och strategisk utveckling. Arbetet sker i nära samarbete med de förtroende-
valda. Omsättning ca 20 Mkr. Personal: ca 25 personer på sju orter.   

Riksförbundet Unga Musikanter, organisaKonsutvecklare 2015 - 2016 
Ansvar för processanalys och -utveckling, genomgång av policies och riktlinjer, uppföljning och 
utvärdering av arbetet kring en ny strategi för RUM samt översyn av förbundets IT-miljö.  

MSB, verksamhetsutvecklare med inriktning e-förvaltning  2014 - 2015 
I arbetet ingår bl.a. att ta fram en ny organisation för strategisk IT-utveckling och  fungera som ledningens 
stöd i frågor kring IT-baserad verksamhetsutveckling och e-förvaltning. 

Kunskapsskolan EducaKon Sweden AB, Enterprise Architect 2011 
Utforma strategier för och genomföra upphandlingar av nästa generations verksamhetssystem, 
leda och säkra process- och informationsmodellering av verksamheten, medverka i utformning-
en av visioner, strategier och policies för centrala verksamhetssystem. 

Kungliga Musikhögskolan, förvaltningsråd  2010 -  2011 
Arbetsuppgifterna bestod i utveckling av nya  administrativa processer, genomföra organisato-
riska förändringar, bygga upp en IT-avdelning, ta fram en treårsstrategi för högskolan m.m.  

Bearing ConsulKng Ltd, seniorkonsult   2009 - 2010 
Expert inom området offentlig sektor och offentliga upphandlingar. Eget säljansvar. Bearing är 
ett internationellt managementkonsultbolag med ca 60 anställda i Europa och Afrika. 

Metamatrix AB, grundare, VD och senior konsult  1999 - 2009 
Bolag med fokus på verksamhetsutveckling och Internetbaserade tjänster för effektiv informa-
tionshantering. VD i bolagets startup-fas (upp till tio anställda). Sedvanliga uppgifter för VD 
inklusive att bygga upp interna strukturer. Ansvar för anskaffande av riskkapital och rekrytering 
av extern VD. I bolagets tillväxtfas (tio till tjugo anställda) vVD, senior konsult samt mentor för yngre kon-
sulter. Ansvar för försäljning. Stod för 2/3 av nyförsäljningen år 2008. 

Förskolan Tutan, förskolechef (delKd)     1994 - 2002 
Chef för ett föräldrakooperativ med, som mest 16 barn och 5 anställda. Ansvar för budget, planering, per-
sonalfrågor, uppföljning, kontakter med kommunen etc. 

The InteracKve InsKtute, Chief OperaKng Officer  1998 - 1999 
Fristående forskningsinstitut finansierat av näringslivet och Stiftelsen för strategisk forskning. Ansvar för 
interna funktioner (rekrytering, lokaler, IT-infrastruktur, rutiner etc.) och för kontakter med samarbets-
partners, finansiärer m.m. 

Industriförbundet, enheten för kunskap och kompetens 1997 
Utredare och sakkunnig inom utbildnings- och forskningsfrågor. 
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Moderaternas riksdagskansli, poliKsk sekreterare  1996 - 1997 
Expert inom utbildningsområdet, rådgivning till riksdagsledamöter, ta fram motionstexter, underlag i aktu-
ella frågor etc. 

Skolverket, expert    1995 -  1999 
Expert i projekten ”Det svenska skoldatanätet” och ”Det europeiska skoldatanätet”. Ansvar för flera natio-
nella och internationella delprojekt kring användningen av Internet som pedagogiskt verktyg. 

Utbildningsdepartementet, departementssekreterare  1994 
Sakkunnig inom skolfrågor (åk 1 - 9) med fokus på friskolor, läromedel, kurs- och läroplaner, IT samt frågor 
kring naturvetenskap och teknik. 

Cap Programator, datakonsult   1991 - 1993 
Utveckling av realtidssystem, bl.a. ett billingsystem för en mobiloperatör, ett miljöredovisningssystem för 
Uppsala energi och ett logistiksystem för Posten lättgods. 

KTH, insKtuKonen för mekanik, doktorand  1986 - 1991 
Forskare inom området strömningsmekanik. Undervisning i högre kurser i mekanik och 
strömningsmekanik, inklusive kursansvar. 

MacGruppen, konsult    1989 
Lärare och konsult inom området mätning, styrning och databehandling. 

KTH, insKtuKonen för mekanik, assistent  1985 - 1986 
Lärare i grundkurser och högre kurser i mekanik. 

AB Vin- och spritcentralen    1985 
Maskinpassning.  

KTH, linjen för teknisk fysik, studievägledare  1984 
Rådgivning inom utbildnings- och studiesociala frågor. 

KTH, MatemaKska insKtuKonen, övningsassistent   1984 
Lärare i grundkurser i matematik. 

Förtroendeuppdrag 
AkKebolagsstyrelser 

Qlok Uppsala AB    2017 -  
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning och marknadsföring samt därmed för-
enlig verksamhet. Tillför struktur i styrelsearbetet, operativt ledningsstöd för VD, kunskap om 
ledning och styrning samt personalhantering. 

Enviro Planning Västa Götaland AB, ordförande  2015 - 
Kunskapsorienterat konsultföretag inom miljöområdet. Tillför struktur i styrelsearbetet, operativt led-
ningsstöd innan vi rekryterade ny VD, kunskap om ledning och styrning och effektivisering av processer. 
Viktiga insatser: rekrytering av extern VD, första femårsstrategin och tydligare fokus i ägargruppen. Om-
sättning ca 40 Mkr. Ca 20 anställda. 
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Groth & Groth AB, ordförande, grundare   1998 - 
Konsultbolag med fokus på organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. Omsättning ca 1 Mkr. Totalt 
2 anställda. 

Sverok Admin AB, ledamot, grundare   2011 - 2017 
I styrelsen sedan starten. Tillförde struktur i styrelsearbetet och kunskap om styrning och led-
ning, medverkade i rekrytering av personal och utformande av produktportfölj m.m. Omsätt-
ning drygt 1 Mkr. Totalt 3 anställda.  

MetaSoluKons AB, ordförande   2015 - 2016 
Jag funderade som coach för grundarna när de var en del av KTH:s inkubatorverksamhet. Blev ordförande 
för att tillföra struktur i styrelsearbetet. Viktiga insatser: rekryterade extern VD, tog in riskkapital och ut-
vecklade försäljningsarbetet. Omsättning ca 1 Mkr. Totalt 3 anställda. 

Kommunprogress Sverige AB, ledamot, grundare  2011 - 2013 
Bolaget erbjuder tjänster och produkter inom området uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveck-
ling. Omsättning ca 50 kkr. 

Pro4U Public Management AB, ledamot   2011 - 2013 
Bolaget är den del av Pro4U-koncernen. Mitt uppdrag var att utveckla försäljningen mot offentlig sektor, 
genom att utveckla rutiner och processer för  offentliga upphandlingar, ta fram kvalitetsrutiner och -riktlin-
jer m.m.. Omsättning ca 50 Mkr. 

FigurspelsbuKken Castra, ek.för., ordförande, grundare 2006 - 2009 
Webbutik med fokus på historiska figurspel och tillbehör. Hobbyverksamhet med obetydlig omsättning. 
Gav erfarenhet av handel med varor inom EU och av att hantera försäljning över nätet. 

Metamatrix InnovaKon AB, ordförande, ledamot, grundare 2000  - 2009 

Metamatrix AB, ordförande, ledamot, grundare  1999 - 2009  
Bolag med fokus på verksamhetsutveckling och Internetbaserade tjänster för effektiv informationshante-
ring. Genomförde nyemissioner, köp av bolag m.m. Omsättning ca 20Mkr. Totalt ca 20 anställda. 

Interfolio AB, ledamot    2006 - 2008 
Webbyrå som också sålde publiceringssystem.  Bolaget köptes upp av Metamatrix AB. Omsättning ca 10 
Mkr. Ca 10 anställda. 

AB Terminologicentrum TNC, ledamot   2000 - 2007 
När jag kom in i bolaget hade det just avslutat en rekonstruktion efter en konkurs. Under min tid genom-
förde vi flera förändringar i affärsmodell och organisation för att bättre svara upp mot statens och markna-
dens krav. Omsättning ca 8 Mkr. Ca 10 anställda. 

Belevägens Nya Montessori AB, ordförande  2002 - 2003 
Startup bolag inom barnomsorgsverksamheten. 

Elveborg Business SoluKons AB, ledamot  2001 - 2002 
Ingick i styrelsen under en tillväxt- och expansionfas då bolaget rekryterade och ville utveckla sitt produkt-
utbud mot mer pakterade lösningar. Tillförde kompetens inom bl.a. rekrytering och offentlig upphandling. 

Föräldraföreningen Tutan, ek. för., ordförande   1994 - 2002 
Barnsomsorgsverksamhet med mellan 10 och 16 barn och mellan 2 och 3 anställda. I rollen som ordförande 
hade jag kontakt med kommunen, föräldrar och allt personalansvar. 
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Groth & Groth HB, ordförande, grundare   1996 - 1998 
Konsultbolag med fokus på organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. Omsättning ca 1 Mkr. Totalt 
2 anställda. 

Uppdrag i offentlig sektor 

Regeringens programråd för e/ naKonellt skogsprogram 2015 - 2016 
Programrådets roll är att ge vägledning till regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet. 

Kultur- och friKdsnämnden, Danderyds kommun, suppleant 2013 - 2014 

Expert i kommi/é 2011:38 ”FramKdens stöd Kll konsumenter” 2011 - 2012 

KTH Network OperaKon Centre, ledamot  1998 - 2004 
KTHNOC var ett kompetenscenter på KTH med egen styrelse direkt under rektor. KTHNOC hade fokus 
på avancerad nätdrift och utveckling av nya tekniker för internettrafik. 

Expert i kommi/é 1997:06 ”Det europeiska skoldatanätet” 1997 - 1998  

Tjänsteförslagsnämnd F, KTH KTH, ledamot  1990 - 1991 

InsKtuKonsstyrelsen, Mekanik, KTH KTH, ledamot  1988 - 1991 

SekKonsnämnd F, KTH KTH, ledamot   1987 - 1991 

InsKtuKonsstyrelsen, Mekanik, KTH KTH, suppleant  1986 - 1988 

InsKtuKonsstyrelsen, Plasmafysik, KTH KTH, ledamot  1985 - 1986 

InsKtuKonsstyrelsen, Reglerteknik, KTH KTH, ledamot  1983 - 1985 

InsKtuKonsstyrelsen, Reaktorfysik, KTH KTH, ledamot  1983 

InsKtuKonsstyrelsen, Fysiska insKtuKonen, KTH, ledamot 1981 

Ideella föreningar etc. 

Swedish Japanese Performers AssociaKon, ordförande 2020 - 

Spelföreningen Ringbärarna, kassör, ordförande  2003 - 2018 

Sveriges Film- och Videoförbund , ledamot, förbundsordförande 2015 - 2017 1

Extern ordförande med uppdrag att ta fram nya stadgar, ny organisation, förtydliga kommunikationsvägar 
och skapa nya sätt att nå medlemmarna. Utvecklade det interna styrelsearbetet, rekryterade nya ledamöter 
och ordförande m.m. 

Sweden-China Trade Council , ledamot   2015 - 2017 2

Sweden-China Trade Council ska öka medlemmarnas kunskaper om Kina, skapa och 
underlätta affärskontakter samt aktivt bidra till erfarenhetsutbyte medlemmarna emel-
lan. 

 http://sfvforbund.se 1

 http://www.sctc.se 2
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Ideell kulturallians (IKA), ledamot   2016 - 2017 
I Ideell kulturallians samlas det ideella kulturlivet för att främja och utveckla ideella kulturorganisationers 
samhällsroll genom politiskt inflytande. 

Ax - kulturorganisaKoner i samverkan , ordförande, ledamot 2012 - 2017 3

Ax är en samarbetsorganisation för rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och delta-
garkultur.Totalt ca 300.000 medlemmar. Tog fram nya stadgar, ny femårsstrategi, ny kommu-
nikationsstrategi, lyckades med flera projektansökningar som gjorde det möjligt att utveckla verksamheten 
bl.a. genom flera nationella konferenser. 

Programrådet GillaDinEkonomi , ledamot  2010 - 2016 4

GillaDinEkonomi är en nationellt projekt där myndigheter, organisationer och företag samverkar för att 
medborgare i hela landet och i alla åldrar ska få ett ökat privatekonomiskt självförtroende. 

Civos, ledamot, revisor    2013 - 2016 

Studiefrämjandet i Stockholms län, ledamot  2014 - 2015 

Studiefrämjandet i Stockholm, ledamot   2014 - 2015 

Sverok, förbundssekreterare (arvoderad tjänst)  2012 -  2014 
Ansvar för att utveckla förbundet. Arbetat med externa samarbeten och med att stärka varumärket Sverok. 
Ökat den extern finansiering till 20% av omslutningen. Genomfört en omorganisation av kansliet inklusive 
uppstart av driftsbolag, rekrytering, styrt upp organisationens IT-stöd m.m. Särskilt fokus på mångfalds- 
och jämställdhetsfrågor samt politiskt påverkans- och opinionsarbete. Budgetansvar: 20 Mkr. Personal: 15 
anställda på fyra orter. 

Sverok, vice ordförande, ledamot, verksamhetsrevisor 2009 - 2011  

Föreningen VoteIT , ledamot   2011 - 2014 5

Föreningen utvecklar stödsystem för att driva demokratisk beslutsmöten via Internet. 

SKjelsen Djursholms kapell, kassör, revisor  2010 - 2014 

Intresseföreningen Svenska Amatörkulturakademin, ledamot 2012 - 2013 

Föreningen Djursholms kapellvänner, kassör, ledamot, revisor 1999 - 2005 , 2010 - 
2013 

Djursholms villaägarförening, suppleant   2009 

Föreningen Stockholms spelkonvent, revisor, kassör  2006 - 2009 

SKjelsen Medianet/Musiknet, ledamot, suppleant, grundare 1996 - 2007 
Stiftelsen utvecklade digitala lärresurser och skapad internetbaserade projekt för skolan inom området mu-
sik och media. 

 http://www.axkultur.se 3

 http://www.gilladinekonomi.se/4

 http://www.voteit.se/5
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Frilujsfrämjandet, barnledare inom kny/e- och mulleskolan 2002 - 2005 

SIRNET:s samordningsgrupp, ledamot   2001 - 2005 
Kompetensnätverk för expert och chefer inom offentlig sektor med över 700 medlemmar. SIRNET arran-
gerade konferenser, nätverksträffar, seminarier etc. 

Föreningen Belevägens Nya Montessori, ledamot  2003 

InsamlingssKjelsen Djursholms barn och ungdom, ordförande  2002 - 2003 

Svensk förening för nätverksbaserad informaKon, ledamot 2001 - 2002 
Föreningen arbetade med frågor kring att tillgängliggöra forsknings- och museimaterial i digitalt format. 
Medlemmar i föreningen var i första hand ABL- myndigheter. 

Föreningen Internetombudsmannen, ledamot  2000 - 2001 

Internet Society i Sverige (ISOC-SE), ledamot  1998 - 1999 
Den internationella organisation som leder utvecklingen av Internet. Hade ett särskilt ansvar för att ta fram 
informationsmaterial riktade mot en bredare allmänhet. 

Djursholms Montessoriförening, ledamot  1998 - 1999 

SKjelsen Konfirmandön Långholmen, suppleant  1996 - 1998 

Civilingenjörsförbundet, sekreterare lokalavdelningen  1993 

InternaKonal AssociaKon for  Physics Students, grundare 1987 
IAPS är i dag en internationell organisation för högskolestudenter med kansli i Frankrike. 

TeknologsekKon F,  KTH    1982 - 1985 
Flera uppdrag, bland annat delegat i REFerensgruppen TEknis - Chalmers, arrangör F-sektionens utbild-
ningsdag, arrangör FEDY-möte, Quarnevalsgeneral, kursnämnd i elektrisk mättekni, kursnämnd i mikro-
fysik samt  ledamot av styrelsen för F-sektionen 

Övriga förtroendeuppdrag etc. 

Ledningsgrupp KY-utbildningar   2015 - 2017 
”Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet”, JENSEN education 
”Backend - utvecklare med C#”, Lernia 

Mentor för unga entreprenörer inom Venture Cup  2009 - 2012 

#merkateder, iniKaKvtagare   2011  
Tog i mars 2011 initiativ till taggen #merkateder på Twitter och gav därmed upphov till en av de största och 
mest intensiva diskussionerna om framtidens skola i Sverige på Twitter. Kampanjen ledde bl.a. till inslag i 
P1 morgon, Lunchekot och till att utbildningsminister Jan Björklund ”mötte” twittrare under 40 minuter. 

Mentor enligt ROP-modellen för yngre akademiker  2009 - 2010 

Meripörteckning 
Examina 
Teknologie doktor i mekanik, KTH      1991 
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Civilingenjör teknisk fysik, KTH       1986 
Studentexamen naturvetenskaplig linje      1980 

Utmärkelser etc 
Kungliga Patriotiska sällskapets medalj för betydande gärning   2016 
KK-stiftelsens pris ”Läromedel i tiden” för projekt Musiknet   1999 
The Computerworld Smithsonian Award      1998 
Innehavare av CF:s och FEANI:s titel Europaingenjör    1990 

Kurser 
Hur kommer jag igång med digitaliseringsarbetet?, StyrelseAkademien 2020 
Generationsskifte och successionsplanering, Styrelseakademien  2019 
Hur du arbetar professionellt för att bemanna styrelser, StyrelseAkademien 2019 
Bättra arbetsmiljö BAM, Prevent       2018 
Facilitering i styrelserummet, diplomkurs, Styrelseakademien   2015 
Investerarutbildning, Connect Sweden      2015 
Grundläggande ekonomi för styrelseledamöter, Styrelseakademien  2015 
Rätt fokus i styrelsearbetet SME, Styrelseakademien (certifiering)  2015  
Unga och Internet - barn i utsatta situationer, BRIS    2012 
UML, RUP, verksamhets- och IT-utveckling, Astrakan    2006  
Introduktion till World Wide Web och gopher, TELE2    1994 
Propositionsarbete - grundkurs, RK/FK      1994 
Regeringskansliet som arbetsplats, RK/FK     1994 
Ny som handläggare i regeringskansliet, RK/FK    1994 
Facklig grundkurs, Civilingenjörsförbundet     1993 
Tiden 1815 - 1992 (5 p), Stockholms Universitet     1993 
Teori och metod i historia (3 p), Stockholms Universitet   1993 
Antiken och medeltiden (4 p), Stockholms Universitet    1993 
Kundkontakt - merförsäljning, Monitor      1992 
Projektering enligt LOGIC-metoden, Cap Programator   1992 
Introduktion till SDL och SDT, TeleLOGIC AB     1991 
Effektiv i C, Informator        1991 
Grundkurs i C-programmering, Cap Gemini Logic    1991 
UNIX Hands-on Workshop, Learning Tree     1991 
Europa i öster (5 p), City-universitetet      1990 
Postgraduate Course on Turbulence, Inter-University Centre Dubrovnik 1990 
Pedagogisk grundutbildning, KTH      1986 

Språk 
Svenska  Modersmål 
Engelska  Talar och skriver obehindrat 
Tyska, franska Gymnasiekompetens 

Verktyg och tekniker 
Bred erfarenhet av metoder för datainsamling och analys (bl.a. litteraturstudier, intervjuer, workshops, fo-
kusgrupper, etnografiska metoder etc.), för uppföljning och utvärderingar (projektlogik, triangulering, 
effektutvärdering etc.) samt projektledning och projektstyrning (bl.a. Scrum, RUP, Pejl, PPS och PENG). 
Arbetar ofta utifrån användarorienterade och/eller nyttoorienterade metoder. 

Övriga meriter och kompetenser 
Sergeant i kustartilleriet        1983 
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Personuppgijer 
Fullständigt namn  Carl Johan Groth 
Födelsedatum  19 oktober 1961 
Medborgarskap  Svenskt 
Hemadress   Sigynvägen 3, 182 64 Djursholm 
Kontaktuppgifter  mobil 0708 - 23 57 11 
    e-post: johan.groth@gogab.se 
    skype: johan_groth 
Webbnärvaro   blogg: http://www.gogab.se 
    Twitter: http://twitter.com/Johan_Groth  
    LinkedIn: http://se.linkedin.com/in/johangroth 
    Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Groth  
    bolagsengagemang: http://www.allabolag.se/?what=6110190151  
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Bilaga 1: Projekt och uppdrag 

Kammarkollegiet    2019 - 
Stöd i arbetet med att ta fram en förvaltningsorganisation för de verksamhetssystem som an-
vänds inom försäkringsverksamheten.  

Västra Götalandsregionen    2013 -  
Expert inom program ”FoU-kortet”. I uppdraget ingår att granska ansökningar inom Västra Götalandsre-
gionens program för företagsnära forskning och utveckling.  

Flickaplaqormen    2020 
Rådgivare och stöd i föreningens arbete med att säkra en långsiktigt stabil finansiering. 

Mötespresidium    2020 
Mötesordförande m.m. på årsmöten med mellan 2 och 260 deltagare. Använda mötesverktyg: 
Zoom, Teams, telefon och VoteIT. Mötesformer: plenum, påverkanstorg, friform. Organisatio-
ner: Funktionsrätt Värmland, Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund, Ledarna inom idébu-
ren sektor, Teaterförbundet, ST, Centerkvinnorna, RBUF, Polisförbundet, Sveriges hundungdom, Rädda 
barnen, Författarförbundet, CUF, KFUM Göteborg, Brf Hedvigsberg, Riksförbundet för suicidprevention 
och efterlevandes stöd, Föreningen Norden Unga med synnedsättning, Mensa Sverige, BMW MC-klubben, 
Svensk biblioteksförening, IM, Svenska tecknare, Svenska Taekwondo-förbundet, Skap, Sköldkörtelför-
bundet, Munskänkarna, SYLF, KFUM Central, EMC Energi- och miljöcentrum, Medveten konsumtion, 
Mattecentrum, Dragon’s Lair och Fatta!  

Föreningen Norden    2020  
Rådgivare och stöd i förbundets arbete med att upphandla ett nytt medlemssystem. Uppdrag omfattar 
marknadsanalys, kravinsamling, ta fram upphandlingsunderlag samt värdera och sammanställa inkomna 
svar. 

ATEA     2020  
Förstudie kring e-sportens roll i den svenska skolan.  

Rädda barnen    2020 
Uppdaterat mötesordning för föreningens årsmöte utifrån best practice och Rädda barnens specifika behov. 

IT- och telekomföretagen    2020 
Genomförande av och sammanställning av enkätdata gällande kompetens- och utbildningsbehov inom IT- 
och telekomsektorn.  

Mötespresidium    2019 
Mötesordförande m.m. på årsmöten med mellan 5 och 250 deltagare. Organisationer: Föreningen Flicka-
plattformen, Föreningen KFUM Sverige, Föreningen Interactive Film, Jusek studerandesektionen, Civos, 
Kontaktnätet, Svensk biblioteksförening, Ax - kulturorganisationer i samverkan, Ideell kulturallians, 
Svenska e-sportförbundet, Fatta!, Norra Höstsäterns samfällighetsförening, Jusek 
studerandesektionen,Rädda Barnen Svensk biblioteksförening, 

Svensk biblioteksförening    2019 
Stöd till ledningen i frågor gällande organisationsutveckling, revision av stadgar, valberedningsinstruktion 
och andra styrdokument. 

Sensus     2019 
Genomföra en undersökning kring hur Sensus arbete inom rättighetsområdet kan utvecklas, 
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med särskilt fokus på samarbetet med Fonden för mänskliga rättigheter och de antidiskrimineringsbyråer 
som har Sensus som huvudman. 

Sigtuna kommun    2015 - 2019 
Treårigt ramavtal gällande projektstöd för att söka EU-medel. Exempel på uppdrag: analysera 
och värdera idéer, skriva ansökningar, omvärldsbevakning, utbildning i projektledning och 
måluppföljning, projektstöd och utvärdering.  

Kunskapsskolan    2019 
Kvalitativ utredning med fokus på hur lärare upplever att vara medarbetare i Kunskapsskolan. Utgångs-
punkt är den årliga medarbetarundersökning som Kunskapsskolan genomför. 

Folkbildningsrådet    2018 - 2019 
Studie kring digitaliseringen inom folkbildningen. Studien baseras på intervjuer och enkäter. Studien ska 
utgöra underlag för kommande insatser inom området. 

ABF     2018 - 2019 
Föreläsare i två kurser för föreningsaktiva: ”Var finns projektpengar att söka?” och ”Hur skriver man en 
projektansökan?” 

Mötespresidium    2018 
Mötesordförande m.m. på årsmöten med 35 deltagare. Mötesformer: plenum, påverkanstorg, friform. Or-
ganisationer: Ax - kulturorganisationer i samverkan 

Svensk biblioteksförening    2018 
Processledare under föreningens arbete med att ta fram förslag till nya former för med-
lemsskap och ny struktur för distriktsorganisation m.m. Genomfört workshops med sce-
narioanalyser etc.  

Kammarkollegiet    2017 - 2018 
Stöd i Kammarkollegiets arbete med att ta fram underlag inför upphandling av nytt verksamhetsstöd för 
försäkringsverksamheten. I uppdraget ingår att upphandla stöd för process-, informations- och begrepps-
modellering, genomföra en omvärldsanalys, ta fram övergripande projektplan m.m. 

Skolverket     2018 
Fungerat som expert med ansvar för kvalitetsgranskning av modulen ”Inkludering genom digitalisering” 
inom insatsen Specialpedagogik för lärande”. 

Rädda Barnen    2017 
En av fyra medlemmar i  utredningen om en ny organisation för Rädda barnen i Sverige. 

Mötespresidium    2017 
Mötesordförande m.m. på årsmöten med mellan 10 och 30 deltagare. Mötesformer: plenum, påverkanstorg, 
friform. Organisationer: Riksförbundet för subkultur, Sveriges film- och videoförbund 

Skolverket     2017 
Genomfört fyra samråd med skolledare, lärare, skolhuvudmän och produktleverantörer  för att kartlägga 
behov och önskemål när det gäller IT-stöd för skolans administrativa arbete. Rapporten ligger till grund för 
Skolverkets prioritering av fortsatta insatser inom området. 

Skolverket     2017 
Fungerat som expert med ansvar för kvalitetsgranskning av webbkurs ”Om programmering”, en del av 
myndighetens arbete inom skolutvecklingsprogrammen. 
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Vinnova     2009 - 2017 
Expert inom programmen ”Forska & Väx”, ”Innovationstävlingar”, ”Vardags IT” och ”Öppen innovation” 
m.fl. I uppdraget ingår att granska ansökningar utifrån perspektiv som ny kunskap, kommersiell potential, 
innovationshöjd etc. 

Arkitektur-, Infrastruktur-, Samverkans- och Telefoninätverket 2010 - 2016 
Processledare i fyra kollegiala kompetensnätverk. Syftet är att skapa ett kollegialt kunskapsutbyte. Ett tju-
gotal myndigheter deltar i respektive nätverk. Totalt genomfört drygt 100 heldagsseminarier på aktuella 
teman. 

Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD)  2015 - 2016 
Stöd till förbundskansliet i IT-strategiska frågor. Genomfört kartläggning av IT-läget, tagit fram förslag till 
åtgärder och genomfört dessa. 

Västra Götalands regionen    2015 - 2016  
Översyn av Västarvet med fokus på att skapa förutsättningar för en stark regional aktör inom natur- och 
kulturarvsområdet. Organisatonsanalys och ekonomisk analys baserad på fem workshops med ca 50 före-
trädare för näringsliv, ideell och offentlig sektor. 

Skolverket     2015 - 2016 
Utredning kring IT i skolan med fokus på lärarnas administrativa börda och hur den ska kunna minskas. 
Rapporten är en av två delar i regeringens arbete med en nationell strategi för IT i skolan. 

Vetenskapsrådet    2015 - 2016  
Förstudie kring ny lösning för en nationell informationstjänst om bidragsfinansierad forskning. Analysen 
utgår från regeringens uppdrag och ett antal strategiska tekniska och funktionella val. 

Naturhistoriska riksmuseet   2015 
Uppföljning och utvärdering av projekt DINA/IRIS, ett nationellt samverkansprojekt kring hantering av 
information om samlingarna på de naturhistoriska museerna i Sverige. 

Umeå universitet    2015  
Utvärdering av EU-projektet “Vad är ett värdigt återvändande?” med fokus på hur väl projektet uppfyllt 
sina mål och sin projektplan (summativ och kontrollerande utvärdering). 

Malmö stad     2015 
Rådgivning kring inrättande av testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom 
lärande för hållbar utveckling. 

Kulturens bildningsverksamhet   2015 
Utvärdering av Kulturens organisation i förhållande till villkoren i Folkbildningsrådets statsbi-
dragsvillkor. Utvärderingen baseras på kvalitativa metoder, främst intervjuer. 

Myndigheten för kulturanalys   2014 
Uppdraget bestod i att ta fram en nationell plan för utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen 
(studieförbund och folkhögskolor). Leveransen är ett beslutsunderlag för myndighetens ledning. 

Ska/everket     2014 
Processledare för två workshops baserade på ”Open Space”-teknik,  en med IT-avdelning-
en och  en med IT-chefsnätverket. I uppdraget ingick att leda och samordna workshop och 
ansvara för dokumentation. 
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KTH InnovaKon    2013 
Affärscoach för ett nystartat företag. Uppdraget bestod i att tillsammans med grundarna ta fram marknads- 
och kundanalyser, utveckla affärsmodeller, göra en långtidsbudget och plan för framtida tillväxt m.m. 

Myndigheten för samhällsberedskap och beredskap  2013 
Expert inom området e-förvaltning. Myndigheten ska utveckla sitt stöd för ärende- och 
dokumenthantering. I samband med detta har fråga aktualiserats hur myndigheten ska 
utveckla sin e-förvaltning. I uppdraget ingick att arrangera en workshop för projektet in-
klusive styrgrupp. Syftet var att problematisera olika frågor kring e-förvaltning samt anvisa möjliga inrikt-
ningar på myndighetens fortsatta arbete. 

Senter for IKT i utdanningen   2012 - 2013 
Uppdraget består i att göra en förstudie gällande en virtuell matematikskola för det norska utbildningsvä-
sendet. Förstudien ska belysa olika aspekter (pedagogiska, ekonomiska, juridiska och organisatoriska) 
kring en sådan virtuell tjänst. Uppdraget utförs i form av ett konsortium där flera svenska och norska bolag 
ingår. Jag tillför kompetens om organisationsförändring inom offentlig sektor och inom matematikområdet. 

Ska/everket m.fl.    2012 - 2013 
Förstudie kring hantering av öppen data kring företag. Syftet är att sprida kunskap om nyttan med öppna 
data  inom förvaltningen. Projeketet finansierades av Vinnova och skedde tillsammans med bl.a. Skattever-
ket, AB Terminologicentrum, Bolagsverket samt de norska organisationerna Semicolon och Brøn-
nøysundsregistrene. 

Stockholms stad, Explorateringskontoret  2010 - 2013 
Uppdraget består i att ta fram en handbok som omfattar riktlinjer och rekommendationer för upphandling 
av kompetenstjänster. Handboken fokuserar på hur man formulerar krav för kvalificering och utvärdering, 
utvärderingsmodeller m.m. 

Vetenskapsrådet    2012 
Stöd i Vetenskapsrådet arbete kring utvecklingen och förvaltningen av en tjänst som innehåller information 
om bidragsfinansierad forskning i Sverige. I uppdrag ingår att fungera som stöd till projektledaren, genom-
föra workshops och seminarier samt ta fram ett beslutsunderlag gällande det fortsatta arbetet.  

AB Stelacon     2012 
Rådgivning kring system och processer för incident- och avvikelserapportering.  

Datorn i Utbildningen    2012 
Skrivit ett antal krönikor om nyttan och nöjet med sociala medier. 

SKjelsen för interneKnfrastruktur   2012 
Utvärdera processer och metoder som relateras till en portföljanalys samt att ta fram mått för projektutvär-
dering. Målet är att hitta en strategi för ramprogrammen Internetfonden och Digidel. 

Vetenskapsrådet    2012 
Förstudie kring affärs-, organisations- och samverkansmodeller mellan statliga myndigheter. I uppdrag 
ingick att analysera hur myndigheter kan samverka för att utveckla gemensamma IT-baserade stödsystem, i 
detta fallet ett myndighetsgemensamt system för hantering av forskningsansökningar.  

Pensionsmyndigheten    2011  
Föredrag om sociala medier och hur de påverkar myndigheternas arbetssätt och arbetsformer. 
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Sigtuna kommun    2011  
Göra en utvärdering av de kommunala skolorna. Syftet är att ta fram förslag och rekommen-
dationer som gör det möjligt att uppnå högre resultat och en ökad måluppfyllelse. Uppdra-
get redovisa för kommunledningen. 

SKjelsen för interneKnfrastruktur   2011 
Uppdraget bestod i att läsa ansökningar som inkommit till Internetfonden. Fonden är ett sätt för stiftelsen 
att stödja Internetutvecklingen i Sverige. Projekten som får stöd ska bidra till stiftelsens produkt- och tjäns-
teutveckling, öka användning av Internet eller vidareutveckla den svenska domännamnsmarknaden. 

Skolverket     2010 
Genomföra en analys av Skolverkets möjligheter att tillgängliggöra de nationella styrdokumenten för skolan 
på ett sätt som gör det möjligt för olika användare, t.ex. lärare, att ta del av fördjupnings- och kommentar-
material som relaterar till styrdokumenten. Analysen ska särskilt belysa hur ett IT-baserade stödsystem kan 
nyttjas för att uppnå målet. Leveransen utgjordes av ett beslutsunderlag för ansvariga inom Skolverket. 

Naturhistoriska riksmuseet   2010 
Rådgivning i olika frågor kring kopplingen mellan organisationsutveckling och -förändring, 
å ena sidan, och IT-stöd, å andra sidan. 

Sveriges lantbruksuniversitet   2010 
Föredrag om sociala medier; vad är sociala medier, hur använder olika myndigheter sociala medi-
er och hur uppfattas SLU i sociala medier. 

Transferens AB    2010 
Tagit fram strategi och handlingsplan för hur Transferens ska kunna utveckla sitt säljarbete, framför allt 
riktat mot offentlig sektor. I uppdraget ingår även att bistå Transferens som coach kring ”cold calls” och i 
kundmöten. 

Sandvikens kommun    2010 
Utarbeta beslutsunderlag kring digital kompetens och framtidens lärande för kommunens skolchef. 

Ska/everket     2010 
Föredrag kring sociala medier och vad de innebär för Skatteverkets ”möten” med medborgarna. Syftet var 
att öka kunskapen om sociala medier och visa på möjligheter i hur Skatteverket kan använda sociala medier. 

SKjelsen för interneKnfrastruktur   2010 
Tagit fram en metodhandbok och ett underlag för strategi gällande utvärderingar. I upp-
draget ingick även att göra en omvärldsanalys av aktörer inom området IT i skolan. 

Knutkonsument    2010 
Fungerat som bollplank och rådgivare när det gäller att ta fram en rapport gällande hur Konsumentverket 
bör utforma sin omvärldsbevakning i framtiden.  

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen  2009 - 2010 
Seniorkonsult i arbetet med att konsolidera hanteringen av pedagogiska applikationer inom stadens skolor.  
Målet med arbetet är att förenkla hantering av applikationer, minska licenskostnaderna och erbjuda ett bre-
dare utbud av applikationer. Arbetet omfattar verksamhetsanalys, utredning av licens- och förvaltningsmo-
deller m.m. 
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FinansinspekKonen    2009 - 2010 
Expert inom området e-lärande i FI:s satsning på finansiell utbildning.  Förstudien omfattar utvärdering av 
insatser genomförda i bl.a. Sverige och Storbritannien, analys av målgruppers behov och förslag. 

Karolinska sjukhuset    2009 
Seniorkonsult i arbetet med att ta fram underlag för en informationsstrategi för kliniken 
GastroCentrum. Arbetet bestod i att analyser skriftliga underlag och genomföra ett antal 
intervjuer. Resultatet blev en översiktlig karta som visar ett antal område som innebär en 
stor risk för säkerhet, effektivitet eller kvalitet och områden där snabba vinster är möjliga. 

Kungliga Musikhögskolan    2003 – 2009 
Seniorkonsult i flera uppdrag: bygga upp ett IT-baserat verksamhetssystem för planering och 
uppföljning av kärnverksamheten (utbildning och konstnärligt utvecklingsarbete), processledare 
i arbetet med att ta fram en vision för IT-användningen 2010 och projektledare för arbetet med att 
ta fram krav och lösningar för att effektivisera den interna informationsförsörjningen inom KMH. 

Svenska gasföreningen    2008 
Seniorkonsult i arbetet med att ta fram en informationsmodell för hantering av information kring tankstäl-
len. Arbetet består i att identifiera informationsobjekt, relatera dessa till varandra och skapa underlag för 
utveckling av e-tjänster. 

Ska/everket     2006 – 2008 
Seniorkonsult i projekt Lång-skalis, ett samverkans- och samordningsprojekt där flera myndigheter arbetar 
tillsammans för att skapa förutsättningar för effektivare informationshantering inom området fastighetsrela-
terad information. I arbetet ingår att genomföra informationsflödesanalyser, analysera informationsobjekt, 
definiera ansvar och roller för förvaltning av begrepp och processer m.m. 

KemikalieinspekKonen    2007 – 2008 
Seniorkonsult i arbetet med att ta fram vision, strategi och handlingsplan för myndigheten. Målet är att ska-
pa förutsättningar för ett IT-stöd som ger stöd för en modern e-förvaltning. 

Vetenskapsrådet    2007 – 2008 
Rådgivare till rådets projektledare för portalen forskning.se Portalen är en nationell e-tjänst som syftar till 
att tillgängliggöra forskning på bred front. 

Kommi/é ”Översyn av stabsmyndigheter” (Dir. 2007:20) 2007 
Expert vad gäller frågor kring behovet av standarder och struktur i utformningen av e-förvaltning och de 
krav detta ställer på stabsmyndigheterna. 

Uppsala universitet    2007 
Senior konsult och expert i arbetet med att definiera och analysera de informationsflö-
den som finns inom högskolan. Materialet ska användas som underlag i arbetet med att 
utveckla en ny webbplats för Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. 

Umeå universitet    2007 
Senior konsult i ”Nya webben”, ett flerårigt projekt för att ta fram en ny webbplats för 
universitetet. I arbetet ingår bl.a. att definiera nya informationsflöden, ansvar och rol-
ler. 
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Naturhistoriska riksmuseet   2005 – 2007 
Projektsamordnare och -ansvarig i flera projekt, bl.a. processmodellering av administrativa processer, över-
syn och utveckling av ett IT-stöd baserat på användarnas behov, stöd i förändringsarbete inom IT-området 
samt verksamhetsutveckling relaterat till museets interna stödfunktioner. 

Ekonomistyrningsverket    2006 – 2007 
Senior konsult i ett projekt som syftar till att identifiera möjligheter till effektiviseringar inom förvaltningen 
hos en statlig myndighet. Arbetet bedrivs bl.a. genom processkartläggningar och –analyser. 

Polismyndigheten i Stockholms län   2006 – 2007 
Polisen har sedan ett antal år samverkat med försäkringsbolagen kring olika aktiviteter för att förenkla an-
mälan av vissa typer av bilbrott. Uppdraget består i att utvärdera samarbetet samt komma med förslag till hur 
arbetet ska bedrivas framgent. 

Myndigheten för skolutveckling   2003 – 2007 
Projektledare för arbetet med att bygga upp ett stödsystem för hantering av ansökningar inom fem nordiska 
stipendieprogram (”Nordplus-programmen”). Arbetet omfattar kravinsamling, systemdesign, systemut-
veckling och utvärdering. Projektet är ett samnordiskt projekt med användare i alla fem nordiska länder.  

Vinnova     2006 
Projektsamordnare i ett forskningsprojekt inom Vinnovas program ”Forska&Väx”. Projektet syftar till att 
ta fram nya metoder och verktyg för kravinsamling och kravhantering. Projektet sker i samarbete med KTH. 

Högskolan Väst    2006 
Senior konsult i arbetet med att ta fram en analys av förvaltningen vid Högskolan Väst, 
Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås. Arbetet omfattar att utvärdera resultat 
och kostnader inom förvaltningarna utifrån definierade nyckeltal. Arbetet resulterar i 
ett beslutsunderlag för högskolans ledning. 

NaKonellt centrum för flexibelt lärande   2005 – 2006 
Senior konsult i arbetet med att utveckla och främja användningen av digitala lärresurser inom den skolan. 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan ett stort antal myndigheter, organisationer och företag. 

Olof Palmes InternaKonella Centrum   2005 – 2006 
Projektansvarig för ett antal projekt, bl.a. att utveckla ett lärspel med fokus på demokrati och mänskliga 
rättigheter och att genomföra olika uppföljnings- och utvärderingsprojekt. 

Sida     2005 – 2006 
Projektansvarig i arbetet med att effektivisera IT-stödet för handläggare inom Sida. Uppdraget omfattar 
såväl en kartläggning av befintliga system och den information de innehåller som av Sidas nyckelprocesser. 
Målet är att skapa en tydlig koppling mellan processer och IT-systemen. 

CoPLand     2003 – 2006 
Metamatrix projektledare i ett forskningsprojekt kring datorstöd för kunskapshantering inom organisatio-
ner. Projektet genomfördes tillsammans med KTH och Myndigheten för skolutveckling.  

IntegraKonsverket    2004 – 2005 
Projektledare för arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för ledningen kring myndighetens kunskaps- 
och informationsförsörjning. Uppdrag innefattar verksamhetsutveckling och tekniska frågeställningar. 
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FMV     2004 – 2005 
Projektledare för arbetet med att ta fram verktyg för att hantera FMV:s produktträd för riktlinjer, standar-
der, regler etc. Arbetet omfattade kravinsamling, analys, framtagande av informationsmodell och systemut-
veckling. 

FMV     2005 
Projektledare i ett uppdrag kring knowledge management och organisatoriskt lärande. Projektet syftar dels 
till att kartlägga processer för lärande och erfarenhetsutbyte inom Försvarsmakten, dels till att ta fram en 
kravspecifikation på IT-stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Lärarhögskolan (LHS)    2005 
Projektmentor i LHS’ arbete med att utveckla IT-baserade samarbetsformer inom ramen för den verksam-
hetsförlagda utbildningen. Arbetet omfattar att bistå LHS’ projektledare med metod- och processtöd. 

Myndigheten för skolutveckling   2003 – 2004 
Projektledare för arbetet kring ”MjukIS – mjuk infrastruktur i skolan”. Projektet omfattar visionsarbete, 
kravarbete, systemdesign och systemutveckling samt olika typer av utredningar och analyser. 

Skolverket och AMS    2003 – 2004 
Projektledare för arbetet med arbetet att ta fram ett nationellt arkiv för information om utbildningar. Arbe-
tet omfattar kravinsamling, systemdesign, systemutveckling och utvärderingsinsatser. Projektet engagerar 
ett flertal myndigheter och organisationer förutom AMS och Skolverket. 

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet   2002 – 2004 
Projektledare för arbetet med att ta fram krav och lösningar för en söktjänst för distansutbildningar m.m. för 
tjänsten Nätuniversitetet. 

Högskoleverket    2001 – 2004 
Projektkoordinator i projektet ”studera.nu 2.0”. Projektet syftar till att vidareutveckla webbtjänsten stude-
ra.nu, en nationell kurskatalog som samlar information från samtliga svenska universitet och högskolor. I 
arbetet ingick även att koordinera kontrakterade konsultbolags insatser. 

Skolverket     2004 
Fungera som bollplank och referens i Skolverkets förstudie kring en för myndigheten 
gemensam begreppsmodell. 

Statskontoret    2004 
Ta fram tre rapporter för 24-timmarsmyndigheten: behov av begrepps- och informationsmodellering, XML 
Schema som format för standardmeddelanden och XML-standarden som sådan. 

NaKonellt centrum för flexibelt lärande och 
Myndigheten för skolutveckling, 2002 - 2003 
Projektledare för projektet ”Lärobjekt i svensk utbildning”. Arbetet syftade till att öka användningen av 
lärobjekt inom skolan. Projektet omfattade utredningar och analyser som beskriver hur marknaden för lär-
objekt fungerar och olika aktörers syn på användningen av lärobjekt. Arbetet bestod i att samordna det ar-
bete som bedrivs dels av Metamatrix, dels av de två inblandade myndigheterna. 

InsKtutet för KllväxtpoliKska studier   2003 
Författare till rapporten IT vid universitet och högskolor, en utvärdering av den svenska IT-politiken inom 
den högre utbildningen och forskningen. Rapporten baserades på en omfattande litteraturgenomgång och 
intervjuer. Syftet var att utvärdera IT-politikens resultat och konsekvenser som ett underlag för framtida 
statliga IT-satsningar. 
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Myndigheten för Sveriges nätuniversitet   2003 
Projektledare för arbetet med att utreda förutsättningar och former för framtida samverkan mellan Nätuni-
versitetet och lokala lärcentra. Uppdraget omfattade uppföljning och utvärdering av hur samverkan bedrivs 
idag. Koordinerade arbetet hos inblandade konsultbolag. 

IT-kommissionen    2001 – 2002 
Initiativtagare till och redaktör för rapporterna ”IT i skolan – mirakelmedicin eller 
sockerpiller?” och ”Breddtjänster – några exempel”. Arbetet bestod i att ta fram koncept, koor-
dinera författarna och sammanställa slutprodukten. 

Statskontoret    2001 
Projektledare för framtagandet av tre rapporter kring användningen av ”mjuk infrastruktur” inom den of-
fentliga sektorn. Rapporterna har publicerats i Statskontorets rapportserie. 

Skolverket     2001 
Projektledare för projektet ”Den virtuella verktygslådan”. Projektet syftar till att skapa en ”verktygslåda” 
bestående av ett antal applikationer som ska stödja projektarbete i distribuerade projektgrupper. ”Lådan” 
baseras på en skiktad arkitektur där metadata underlättar informationsutbyte och kommunikation. 

Röda korsets center för torterade flykKngar  1998 - 2000 
Projektledare vid införande av Internet vid Röda korsets fyra center för rehabilitering av torterade flykting-
ar. Drev projektet från ansökan till utvärdering. Projektet var ett av de största utvecklingsprojekten inom 
Röda korset under den aktuella perioden. 

SKjelsen för kunskaps- och kompetensutveckling  1996 - 1998 
Granskade ansökningar, utförde projektrevisioner, uppföljningar och utvärderingar. 
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Bilaga 2: PublikaKons- och presentaKonslista 
Böcker 
Groth, J., Rydborg, A., Metzmaa, T. m.fl., Ovesson, C. (red.), 2019, Starka tillsammans - Tjugoen nuläges-

bilder av civilsamhället, ISBN 978-91-88226-09-9 
Groth, J. & Truedson, L. (eds.), 1999, Vem gör vad på Internet? ISBN 91-630-8614-X 
Groth, J. & Olausson, K. (eds.), 1998 Internet kommer till skolan, ISBN 91-646-1095-0 
Löfdahl, M., Kann, V. & Groth, J. (eds.), 1992 Fysikalen I - V, ISBN 91-630-0922-6 
Groth, J. 1991 On the modelling of homogeneous turbulence. Institutionen för mekanik, 

KTH, Stockholm (avhandling) 

Offentligt tryck 
SOU 2012:43 Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (expert i utredningen) 
SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden (extern expert) 
SOU 2007:47 Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad samordning av offentlig IT-

standardisering (extern expert) 
IT-kommissionens  rapport 45/2001 IT i skolan – mirakelmedicin eller sockerpiller? 

(redaktör) ISSN 0375-250X (redaktör) 
SOU 2000:123 Hur blir en ny infostrutkur motorn i e-Sverige? (arrangör av hearing) 
SOU 1998:113 God etik på nätet (extern expert) 
Motion 1996/97:Ub411 Svensk forskning i frontlinjen (författare) 
Motion 1995/96:T51 med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla använd-

ningen av informationsteknik (författare) 
Regeringens skrivelse 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet (medförfattare) 

ArKklar publicerade i fackKdskrijer eller böcker 
Samtliga texter har granskats (peer review) innan de har accepterats för publicering. 

Groth, J. 1991 Description of the pressure related effects in the Reynolds stress transport equations. Phys. 
Fluids A, 3, 2276 

Hallbäck, M., Groth, J. & Johansson, A. V. 1991 Anisotropic dissipation rate - implications for Reynolds 
stress models. I Advances in Turbulence 3, eds. A. V. Johansson och P. H. Alfredsson, Springer. ISBN 
3-540-53595-0 

Hallbäck, M., Groth, J. & Johansson, A. V. 1990 An algebraic model for nonisotropic turbulent dissipation 
in Reynolds stress closures. Phys. Fluids A, 2, 1859 

Groth, J., Hallbäck, M. & Johansson, A. V. 1990 A nonlinear model for the dissipation rate term in Rey-
nolds stress models. I Engineering Turbulence Modelling and Experiments, eds. W. Rodi och E. N. 
Ganic, Elsevier. ISBN 0-444-01563-9 

Groth, J., Hallbäck, M. & Johansson, A. V. 1989 Measurement and modelling of anisotropic turbulent 
flows. I Advances in Turbulence 2, eds. H.-H. Fiedler och H. E. Fernholz, Springer. ISBN 3-540-51274-
8 

Groth, J. & Johansson, A. V. 1988 Turbulence reduction by screens. J. Fluid Mech., 197, 139 

Rapporter 
Groth, J., Harding, T. & Hylén, J. 2014 Tankar kring utvärdering av kulturverksamheten inom folkbild-

ningen, intern rapport Myndigheten för kulturanalys 
Groth, J. 2010 Förstudie kring ett sammanhållet informationssystem för styrdokument m.m. inom utbild-

ningsområdet, intern rapport Skolverket 
Groth, J. & Hylén, J. 2010 Underlag för en strategi för utvärdering, intern rapport Stiftelsen för Internetin-

frastruktur 
Knutsson, P., Groth, J., Mattsson, N. & Hemberg, C. 2009 Förstudie om finansiell folkbildning på motta-

garens villkor - vägen till finansiellt självförtroende, intern rapport Finansinspektionen 
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Groth, J., Hylén, J. & Lannerö, P. 2003 En IKT-portal på utbildningsområdet i Skåne?, intern rap-
port Region Skåne 

Groth, J. & Hylén, J. 2003 IT vid universitet och högskolor - Delrapport till ITPS utvärdering av 
den svenska IT-politiken, Institutet för tillväxtpolitiska studier, rapport A2003:015, ISSN 1652-0483 

Groth, J. et al. 2006 Förhandsanalys av förvaltningen - Högskolan i Borås, rapport till universitetsledning-
en 

Groth, J. et al. 2006 Förhandsanalys av förvaltningen - Högskolan i Halmstad, rapport till uni-
versitetsledningen 

Groth, J. et al. 2006 Förhandsanalys av förvaltningen - Högskolan Väst, rapport till universi-
tetsledningen 

Groth, J. 1997 Små och medelstora högskolor – några observationer och reflexioner. Intern 
rapport Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 

Groth, J. 1995 Det svenska Skoldatanätet - teknisk dokumentation. En sammanställning av ett antal skolors 
erfarenheter. Skolverkets rapport 95:163. ISSN 1103-2421 

Taylor, R. M., Bright, C., Menezes, W. & Groth, J. 1992 Life-cycle model, vol. 1. Principles of the LCM. 
ESPRIT project P5248, KADS-II An Advanced and Comprehensive Methodology for Integrated KBS 
Development, deliverable D2.2. 

Taylor, R. M., Bright, C., Menezes, W. & Groth, J. 1992 Life-cycle model, vol. 2. A guide to the Common-
KADS development process. ESPRIT project P5248, KADS-II An Advanced and Comprehensive Met-
hodology for Integrated KBS Development, deliverable D2.2. 

Menezes, W. & Groth, J. 1992 An attempt at validating the CommonKADS life-cycle model. ESPRIT pro-
ject P5248, KADS-II An Advanced and Comprehensive Methodology for Integrated KBS Development, 
KADS-II/T2.1/WP/CP/001/1.0/ 

Kursmaterial 
Groth, J. 1999 IT i skolan – politik och teknik, KK-stiftelsens 10-poängskurs ”IKT och lärande” 
Groth, J. 1989 LabVIEW - ett mät-, styr- och databehandlingsprogram för Macintosh, MacGruppen 

Kursföreläsare 
IT i ideell sektor, LSU 
Internet - historia, tjänster och användning, Skolverket 
LabVIEW - ett mät-, styr- och databehandlingsprogram, MacGruppen 
Experimentella mätmetoder inom strömningsmekanik för F och T, KTH 
Turbulens för F och T, KTH 
Fältproblem i mekaniken för F och farkostteknik (T), KTH 
Statik och partikeldynamik, mekanik del 1 för E, KTH 
Vektoralgebra, mekanik del 0 för elektroteknik (E), KTH 
Analytisk mekanik för F, KTH 
Kroppars dynamik, mekanik del 3 för F, KTH 
Partiklars dynamik, mekanik del 2 för F, KTH 
Statik, mekanik del 1 för teknisk fysik (F), KTH 

Föredrag och presentaKoner 

Inbjuden talare 
I nedanstående fall har jag blivit inbjuden att medverka som talare och/eller moderator vid en större natio-
nell eller internationell konferens. 

Groth, J. 2013 Möjligheter och fallgropar - referenser som utvärderingskriterium, Upphandling24, Stock-
holm 

Groth, J. 2010  Moderator vid konferensen Teknik och tillväxt på KTH (www.teknikochtillvaxt.se) 
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Groth, J. 2010 Fallgropar och möjligheter - referenser som utvärderingskriterium, Upphandling24, Stock-
holm 

Groth, J. 2008 Medverkan i paneldebatt på Stora ramavtalsdagen, Upphandling 24, Stockholm 
Groth, J. 2002 IT i skolan – tvingande teknik eller inspirerande innehåll?, Umeåforum 2002, Umeå 
Groth, J. 2000 National support for a local IT-development within the K12-sector, Cainet 2000, Cairo 
Groth, J. 1999 Combining Art and Science through Information Technology, International Conference on 

Mathematics/Science Education and Technology, Association for the Advancement of Computing in 
Education, San Antonio  

Groth, J. 1998 IT in Education – The Role of Government, International Seminar on Networks and Distan-
ce Education, International Center for Education, Labor and Technology Transfer, Rio de Janeiro  

Regnér, B, & Groth, J. 1998 Swedish Schools, Cultural Institutions and Internet, Linking Cultural Institu-
tions with Schools, CULTH, Wien 

Groth, J. 1997 Sockenbiblioteket som ideal - dags för skrotning?, Uppsala biblioteksdagar 
Groth, J. 1997 Internet - nya möjligheter i musikundervisningen, Mediasymposium 97, Kungliga musikhög-

skolan 
Groth, J. 1996 Internet - Skoldatanätet - Musiknet, Mediasymposium 96, Kungliga musikhögskolan 

Programkommi/éer etc 
I nedanstående fall har jag blivit inbjuden att vara med och arrangera en större nationell eller internationell 
konferens. 

2009 ”15 år med Internet i Sverige”, ett seminarium om Internets dåtid, nutid och framtid som arrangera-
des i samband med Internetdagarna 2009 

2000 M/SET 2000 — International Conference on Mathematics/Science Educa-
tion and Technology, Association for the Advancement of Computing in 
Education 

1999 Internet Global Summit 1999 — Educational Networking (K12) Workshop 
committee 

1999 M/SET 99 — International Conference on Mathematics/Science Education and Technology, Associa-
tion for the Advancement of Computing in Education 

Konferensbidrag 
Följande konferensbidrag har genomgått ett granskningsförfarande innan de accepterats för presentation. 

sGroth, J. 1998 Physical or virtual networks? Connecting Swedish schools to Internet. INET’98, Genève 
Groth, J. 1992 CommonKADS. A presentation of project P5248. ESPRIT Technical Week, Bryssel 
Groth, J. 1992 Beskrivning av tryckeffekterna i transportekvationerna för de Reynoldska spänningarna. 

Svenska Mekanikdagarna, Stockholm 
Groth, J., Hallbäck, M. & Johansson, A. V. 1990 A nonlinear model for the dissipation rate term in Rey-

nolds stress models. The International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measu-
rements, Dubrovnik, Jugoslavien 

Hallbäck, M., Groth, J. & Johansson, A. V. 1990 Anisotropic dissipation rate - implications for Reynolds 
stress models. 3:rd European Turbulence Conference, Stockholm 

Groth, J. 1990 Modellering av transportekvationerna för den totala turbulenta dissipationen. Svenska Me-
kanikdagarna, Göteborg 

Groth, J., Hallbäck, M. & Johansson, A. V. 1990 En ickelinjär modell för dissipationstermen i transpor-
tekvationerna för de Reynoldska spänningarna. Svenska Mekanikdagarna, Göteborg 

Hallbäck, M., Groth, J. & Johansson, A. V. 1989 A Reynolds stress closure for the dissipation in anisotropic 
turbulent flows. The Seventh Symposium on Turbulent Shear Flows, Stanford, USA 

Hallbäck, M., Groth, J. & Johansson, A. V. 1989 On the anisotropy of the dissipation in axisymmetrically 
strained flows. The Joint GAMNI/SMAI-IMA Conference on Computational Aeronautical Dynamcis, 
Valbonne, Frankrike 
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Groth, J. & Hallbäck, M. 1988 Measurement and modelling of anisotropic turbulent flows. 41:st Annual 
Meeting of the Division of Fluid Dynamics of the American Physical Society, Buffalo, USA 

Groth, J., Hallbäck, M. & Johansson, A. V. 1988 Mätning och modellering av starkt anisotropa turbulenta 
strömningar. Svenska Mekanikdagarna, Stockholm 

Groth, J., Hallbäck, M. & Johansson, A. V. 1988 Measurement and modelling of anisotropic turbulent 
flows. 2:nd European Turbulence Conference, Berlin 

Groth, J. & Johansson, A. V. 1987 Dämpning av turbulens med nät. Svenska Mekanikdagarna, Linköping 
Groth, J. 1987 Turbulence and the new wind-tunnel at KTH. 2:nd International Conference for Students of 

Physics, Debrecen, Ungern 

Föredrag 
Groth, J. 2011 Sociala medier - nytta, nöje eller hype?, Nätverket IQT / Dataföreningen 
Groth, J. 2010 Upphandla kompetens, Stockholms stad 
Groth, J. 2010 Sociala medier hos myndigheter, öppet seminarium för statliga myndigheter 
Groth, J. 1998 Internet in School – new possibilities, new challenges, Computer Culture in European 

Schools, European Parents’ Association 
Groth, J. 1998 The Virtual Future Vessel, Creativity as a tool for change, The Future Vessel Event  
Groth, J. 1996 IT och Internet - nya möjligheter, nya risker, IT-dagar i Trelleborgs kommun 
Groth, J. & Regnér, B. 1996 Blir skolan roligare med IT?, IT-dagarna på Slagthuset, Malmö kommun 
Groth, J. & Regnér, B. 1996 IT och lärarrollen - nya möjligheter och nya krav, IT-dagarna på Slagthuset, 

Malmö kommun 
Groth, J. 1996 Hur påverkar IT skolan?, Seminariet Musikläraren år 2010, Kungliga musikhögskolan 
Groth, J. 1996 Vad kommer Internet att betyda för undervisningen?, IT i Sverige, IT-kommissionen m.fl. 
Groth, J. 1995 IT i skolan - Skoldatanätet. Skolforum -95, Stockholm 
Groth, J. 1995 Internet och Skoldatanätet. Studiedag för lärare från Kristinehamn, Storfors och Filipstad 
Groth, J. 1995 The Swedish Schoolnet - possibilities and perspectives. "Schweden in der EU - ein Land im 

Wandel", Uppsala universitet 
Groth, J. 1995 Det svenska Skoldatanätet. Alfastra -95, Sundsvall 
Groth, J. & Regnér, B. 1995 Internet - nya möjligheter för skolan. Presentation för DDMM under deras 

besök i Haninge kommun 
Groth, J. 1995 Internet och Skoldatanätet. Studiedag vid Lindeskolan, Lindesberg 
Groth, J. 1995 Skoldatanätet i Sverige - samarbete oberoende av avstånd. Kunskapskarneval - IT i lärandets 

tjänst, Norrköping 
Groth, J. 1995 Internet och Skoldatanätet. Del av en kurs om informationsteknik för lärare och distansarbe-

tare, Mitthögskolan, Sundsvall 
Regnér, B. & Groth, J. 1995 Det svenska skoldatanätet - möjligheter i distansundervisningen. SOCRATES 

- Swedish Launching Conference, Stockholm 
Groth, J. 1995 Skoldatanätet - nya möjligheter för skolan. IT-dagarna, Sunne 
Groth, J. 1995 Hur påverkar IT skolbiblioteken? Konferensen Skolbiblioteket - nyfikenhetens arena, Höör 
Groth, J. 1995 Internet och Skoldatanätet. Studiedag vid Katrinelunds gymnasieskola, Sundsvall 
Groth, J. 1994 Datoranvändning i skolan. Studiedag för lärare vid Stockholm kommuns vuxengymnasier, 

Stockholm 
Groth, J. 1994 Datorn i skolan, historik och framtid. Konferensen Att ge kunskap liv, Norrbottens länsbib-

liotek, Luleå 
Groth, J. 1994 Datorn i skolan, utvecklingen inom grundskolan. Konferensen Datorn - nya möjligheter, 

Mitthögskolan, Härnösand 
Groth, J. 1994 Debattpanel vid Coastwatch Environmental Education Camp, Stensunds folkhögskola 
Groth, J. 1994 Datoranvändningen i skolan. Rikskonferensen datoranvändningen i skola och bibliotek, 

Gävle. 
Groth, J. 1988 Measurement and modelling of anisotropic turbulent flows. Fluid dynamics department se-

minar series, The Pennsylvania State University. 
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TV- och radioprogram 
Jag har medverkat i följande radio- och TV-program: 

Groth, J. 2013 ”Det viktigaste jag lärt mig sen studenten”, Karlavagnen, P4 Stockholm 
Groth, J. & Regnér, B. 1995 Den digitala skolbänken, Utbildningsradion.  
Karlberg P. & Groth, J. 1994 The Digital Classroom. TV-sänd debatt arrangerad av US Office of Technolo-

gy Assessment
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