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MÅLSÄTTNING 

 

Jag vill bidra till hållbara ledare, 

hälsofrämjande arbetsplatser 

och livslångt lärande – så att 

chefer och medarbetare längtar 

till jobbet på måndag morgon. 

ÖVRIGA MERITER 

• Tränare & svart bälte i 

aikido 

• Ideellt arbete för Jul i 

gemenskap och Retoy 

 

OM MIG 

Jag är en uthållig och engagerad relationsbyggare som erbjuder 

konsulttjänster för att utveckla hållbara ledare och hälsosamma 

arbetsmiljöer tillsammans med kunden. Jag har bred erfarenhet av 

ledarskaps- och teamutveckling och av strategiska uppdrag inom  

t ex arbetsmiljö, förändringsledning, kompetensförsörjning och 

chefsrekrytering, från såväl privat som offentlig verksamhet. 

 

 De senaste 15 åren har jag utvecklat mängder av chefer och 

medarbetare genom utbildning och facilitering inom ledarskap, 

förändringsledning och hälsa & arbetsmiljö. Jag brinner för lärande 

och är ständigt på jakt efter kreativa och effektiva metoder för att 

lärandet ska bli till reell beteendeförändring. Med engagemang och 

energi skapar jag en röd tråd i utvecklingsresan för chefer & 

medarbetare.  

 

URVAL AV UPPDRAG 

 
Design och genomförande av ledarskapsprogram 

Mentorskap & Coaching 

Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden®   

Teambaserat arbetssätt – strategiskt arbete, workshops, verktyg  

Förändringsledning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och organisation 

Hälsofrämjande arbetssätt för ökad frisknärvaro 

Strategisk kompetensförsörjning med koppling till mål, strategier och 

kundnytta 

Utvärdering av verksamheter enligt SIQ/EFQM 

https://www.linkedin.com/in/ingela-johansson-3320a46/


2 

KOMPETENSER 

 

• Ledarskaps- och 

teamutveckling 

• Coaching 

• Kompetensutveckling 

och design av 

lärprocesser 

• Arbetsmiljö & hälsa 

• Kompetensbaserad 

rekrytering 

• Chefsrekrytering 

• Mångfald och diversity 

• Strategisk 

kompetensförsörjning 

• Verksamhetsutveckling 

 

UTBILDNING 

 
• Master of arts, 

Östasienlinjen inkl 

studier i Kina 

• Personalakademin, inkl 

rekrytering & arbetsrätt 

• Kompetensbaserad 

rekrytering med Malin 

Lindelöw 

• Avancerad facilitering 

• Projektledarutbildning – 

Leda team 

• OHSAS Arbetsmiljö 

• Assessor SIQ 

Management method 

• Assessors training 

EFQM   

• Brinkerhoff Certification 

HPLJ (High Performance 

Learning Journey) 

• Chefshandledning i 

grupp enligt 

Riddarfjärdsmetoden® 

(Backstagegrupper) 

• Pågående: 

Diplomutbildning ICF 

Coaching 

• Flertal kurser inom 

ledarskap och 

arbetsmiljö 

 
 

 

 

MINA SENASTE ANSTÄLLNINGAR 

 
 

PostNord Group AB, feb 2012 – aug 2019  
HR-strateg, Group HR. Strategiskt arbete och utvecklingsprojekt inom 

områdena ledarskap, medarbetarskap, team och strategisk 

kompetensförsörjning. Facilitering och utbildningar inom ledarskap och 

teamutveckling, inkl nordiskt mentorskapsprogram som genomförs på 

engelska.  

 

Posten Meddelande, okt 2010 – feb 2012  
HR Specialist och projektledare, Posten Meddelande. Strategiskt och 

operativt arbete inom HR, Arbetsmiljö och hälsa med mellanchefsnivå 

och första linjens chefer som främsta målgrupp. Ansvarig för projekt 

inom hälsa och säkerhet.  

 

Socialstyrelsen, sept 2005 – okt 2010 
HR Specialist/HR-partner, Chefsrekrytering och projektledare. Ansvarig 

för att sätta upp en intern organisation för arbetsmiljö och hälsa. 

Utvecklingsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, hot och våld, 

krisberedskap, kränkande särbehandling, men också inom det 

hälsofrämjande området. HR-partner med uppdrag inom chefsrekrytering 

från kravprofil till anställning och introduktion.    

 

Gränsorganisationer AB, feb 2005 – sept 2005 

Konsult på deltid i ett analysuppdrag för Täby Kommun, med fokus på 

lärandemetoder och barn med särskilda behov. Djupintervjuer, 

rapportskrivning samt att tillsammans med huvudkonsulten presentera 

slutsatser och resultat.  

 

 
 

 


