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Personlig beskrivning 
Tomas har en stor erfarenhet  
av utvecklingsarbete ionom olika  
branscher och verksamheter samt 
ledarskap nationellt och 
internationellt 
 
Född i Malmö men boende 
med familj på Lidingö sedan  
80-talet 
gräva i trädgården.   	

Tomas Ryde 
	
Arbetslivserfarenhet 
2015- ff Rumänien Handbollsförbund 
 Förbundskapten 
2001-ff Serica Consulting AB  
 VD och Management konsult  
2005 - 2008 Viborg Handboll Klubb/ Danmark 
 Head Coach 
1999 – 2002  Svenska handbollsförbundet 

Förbundskapten  
1997 – 2000 Accept Säljutveckling  
 Management konsult 
1995-1996 Ikast handboll Klubb/Danmark 
 Head Coach 
1981-1995 Stockholmspolisen  
 Polisinspektör  
1991-1994 Svenska handbollsförbundet 

Förbundskapten    
 
Exempel på uppdrag 
Management konsult inom verksamhetsstyrning, Change management och 
ledningsgruppsutvecling och ledarutveckling. 
 
Utbildning 
1987 – 1990 Filosofie Magister, 120 poäng Idrottshögskolan   
1980 -1982 Polishögskolan  
 
IPU, Certifierad på Drivkraftsanalys 
   
SOK, Mental rådgivarutbildning	 	  
	 	
Certifieringar 
IPU, Certifierad på IPU®-systemet. Institutet för Personlig Utveckling, beteende och drivkraft.� 

TMK© – Meta Level Certificate- Tvärvetenskaplig Meta-Kompetens utbildning i kommunikologi 
- kommunikation och förändringsarbete. 

ECI – Emotionell capital inventory – Certifierad ECI systemet 

NLP – Master certificate  

SLG, Certifierad på ThomasSystemet & PPA  

Hersey & Blanchard, Certifierad handledare i Situationsanpassat Ledarskap II® 

Blanchard, Certifierad handledare i Situationsanpassat Ledarskap för egen del®  

Blanchard, Certifierad handledare i Building High Performance Team®  

Blanchard, Certifierad på Teamets kontrakt  
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Erfarenhetsbakgrund 
Ledning nationellt och internationellt 
Chef inom polismyndigheten med stort personalansvar. Förbundskapten inom handboll i Sverige och 
Rumänien med krav på topp-prestation. Head coach i Viborg med stort krav på att hantera mångfald. 
Rådgivare till Svenska Olympiska kommittén 
VD i Serica Consulting sedan starten 
 
Ansvar för: 

• ledningsarbete på strategisk, taktisk och operativ nivå inom affärsverksamhet och 
samhällstjänst 

• verksamhetsplanering samt strategisk planering inom affärsverksamhet och ideel verksamhet 
• kompetensutveckling, utvecklingssamtal, performance management av ledare och 

medarbetare  
• rekrytering av chefer, specialister, medarbetare  
• fackliga förhandlingar, löneförhandlingar 

 
Organisationsutveckling 
Ansvar för: 

• strategi – och organisationsutveckling nationellt och internationellt  
• resultatansvar i samtliga chefsbefattningar 

 
Change management  
Ansvar och genomfört: 

• Affärsutveckling inom finansbolag med fokus på välmående medarbetare och tredubblad 
ökad intjäning på 2 år 

• Skapat förutsättningar för en verksamhet som var på randen till konkurs att överleva och 
utvecklas  

• Utvecklat och medverkat till verksamhetstyrningen inom svensk gruv och energiindustri  
• Kulturutveckling inom IT bolag och Fastighetsbolag, topp 3 placering Great place to Work 

 
	
Meriter 
 

• Utvecklat ett flertal bolag och orgnisationer från minus resultat till plus  
• VM brons Rumänien Damlandslag  
• Vinnare av Champions League med Viborg HK  
• Dansk mästare handboll med Viborg HK 
• Dansk pokalmästare med Viborg HK                                                                   
• Vinnare av europa super cup med Viborg HK 
• 11 SM-guld i handboll som ledare, Tyresö, Cliff, Spårvägen, Skuru IK 
• Europacup final med Ikast (Danmark) 
• 4 VM turneringar med Svenska handbollsförbundet 
• Kvartsfinal i VM 2001 med Svenska damlandslaget 
• Årets idrottsledare i Stockholm 1993 

  2001-ff 
2015 
2006 
2006, 2008 
2006, 2007 
2006 
 
1997 
 

	
	
	
Kontaktuppgifter 
Tel +46 735185021 
Mail tomas.ryde@serica.se 
Hemsida Serica Consulting  www.serica.se 
 


