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CV  Roland Cox  
 

2016 

• Frilansuppdrag åt olika tidningar: Ducatus, Arbetsliv, Journalisten, SPRF-tidningen, 

Ica-Kuriren, Chef och ledarskap m fl. 

• Sunt Arbetsliv, regelbunden medarbetare. 

• Arbetsmiljöforskning.se, regelbunden medarbetare. 

• Kulturskolan Magasin, regelbunden medarbetare, ges ut av Kulturskolerådet. 

 

 2015  

• Kulturskolan Magasin, regelbunden medarbetare, ges ut av Kulturskolerådet. 

• Ducatus, regelbunden medarbetare, ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

• Reportage och artiklar för Sunt Arbetsliv, Kollega, Journalisten, Uttryck, Feministiskt 

perspektiv, Syre, Biblioteksbladet m fl. 

• Redaktionsmedverkan i Arbetsmiljöforskning.se, och artiklar/reportage. 

• Dokumentation av kulturprojekt på uppdrag av Södertälje kommun. 

• Fotokurs, veckokurs på Ölands folkhögskola. 

 

2014  

• Produktion av ytterligare en broschyr om IF Metall-projekt/Socialfonden, ”Hållbart 

arbete”. Projektledning, text, foto.  

• Reportage och artiklar för tidningar, bland andra Ducatus, Kultur-Smockan och Sunt 

Liv. Text och foto.  

• Reportage i text och bild och deltagande i redaktionellt arbete för ”egna” webbtidningen 

Arbetsmiljöforskning.se, spridning av material via Twitter.   

• Dokumentation av konferensseminarium arrangerat av Tillväxtverket, om kulturexport.  

• Fotokurs, veckokurs på Gamleby folkhögskola. 

  

2000-2013  

• Reportage och artiklar för bland andra webbtidningen Sunt Liv (AFA), Arbetsmiljö-

forskning.se, Kultur-Smockan, Skolporten/Magasin 360. Arbetsliv, SIF-

tidningen/Kollega, Magasin 360 och Du & Co. Även fotouppdrag.  

• Dokumentation av konferens om trafik och samhällsplanering, för Sveriges kommuner 

och landsting. Text och foto.  

• Dokumentation av körfestivalen ”Musik och medmänsklighet” på Skeppsholmen, 

projektledning för webbsajt. Text och foto.  

• Dokumentation av en serie konferenser arrangerade av Sveriges kulturskolor, 

”Kulturskola 2030”, för publicering i tidningen Kultur-Smockan. Text och foto.  

• Produktion av broschyr om IF Metall-projekt/Socialfonden, ”Hållbart arbete. 

Projektledning, text, foto.  

• Hemsidor i Wordpress åt egenföretagare med flera. Webbdesign, text, bildarbete, 

projektledning.  

• Plug-In, bokprojekt om att komponera musik i grupp i skolan. Redaktör och 

medförfattare.  
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• APeL, text och projektledning för en ny webbsajt till ett nationellt centrum för FoU kring 

lärande i arbetet.  

• Tonspråk, informationsprojekt för Rikskonserter, utvecklat en ny webbsajt, lett projektet 

och fyllt med text och bild genom bevakning av fortbildande konferenser för lärare på 

flera orter i landet.  

• Xovation, dokumentation av informationsprojekt i Karlshamns kommun.  

• Redaktör för FrilansJournalisten, facklig tidskrift på papper och webb, i sju år.  

Projektledning, redaktionellt arbete, foto, reportage etc.  

• Bokskrivande, reportage, rapporter och artiklar åt offentliga uppdragsgivare som 

Vinnova, regeringskansliet, justitiedepartementet, Försvarshögskolan, Gävleborgs 

länsstyrelse, Sveriges kommuner och landsting, Stockholms läns landsting, Rådet för 

arbetslivsforskning, Föreningen för arbetarskydd och Utvecklingsrådet, och 

organisationer som LO, Arbetsmiljöforum, Journalistförbundet och LO-TCO:s 

biståndsnämnd.  

• Egna föreläsningar om affärsmässighet för frilansar, Frilansjournalisternas 

Servicebolag, om upphovsrätt, och om dramaskrivande. Gästlärare i olika skolprojekt. 

• Språkstipendium i engelska, Journalistförbundet. Två veckors intensivkurs vid London 

School of English.  

• Mentor för nyblivna frilansjournalister, och andra förtroendeuppdrag inom 

Journalistförbundet.  

• Deltagande i kurs i projektledning, Medieskolan, kvällskurs 10 veckor.   

• Egen fortbildning i Excel, företagsekonomi, marknadsföring mm, via EU:s 

socialfond/Växtkraft Mål 3.  

• Teatermanus, bland annat kabarettexter för Skådebanan/Arbetarteatern/ Seko, samarbete 

med skolelever i Södertälje och Gnesta, skrivit pjäser till fria teatergrupper. 

Dramatisering av Oliver Twist för Sommarteatern i Södertälje. Beställda sketcher till 

konferenser för Rikskonserter och Journalistförbundet.  

  

90-talet  

• Reportage åt fackförbundspress och andra tidningar, bland andra SIF-tidningen, 

Maskinbefälet, Metallarbetaren, Bankanställd, Resumé, Dagens Nyheter och 

Länstidningen Södertälje.  

• Återkommande temanummer av tidning utgiven av Arbetsmiljöfonden/Rådet för 

arbetslivsforskning.  

• Seriemanus för Kamratposten.   

• Ett tiotal reportage om Mål4-företag på uppdrag av Svenska EU-programkontoret.  

 

 80-talet  

• Frilans från 1987.  

• Anställd vid TT i Stockholm 85-87, verksredaktionen. Bevakning av Svea Hovrätt, 

Kammarrätten, Regeringsrätten, Högsta domstolen, Datainspektionen och 

Diskrimineringsombudsmannen.  

• Anställd på Länstidningen i Södertälje i nio år, fram till 1985. Botkyrkaredaktör, 

allmänreporter, rättsreporter, kommunreporter.  
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70-talet  

• Journalisthögskolan i Stockholm.  

  

  

roland@cox.nu  

073-600 20 62  


