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Titel
Skola/Företag
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Karlstad universitet
verksamhetsutveckling

Ort
Karlstad

Land
Sverige

Från-Till
2013-2014

Sjuksköterskeprogram
met

Karlstad Universitet

Karlstad

Sverige

2008-2011

Fristående kurser

Komvux
Vetlanda
Fristående kurser inom juridik och ekonomi
Tingvallagymnasiet
Karlstad

Sverige

2005-2006

Sverige

1997-2000

Samhällsvetenskapliga
programmet

Anställningar
Titel
T.f.Områdeschef

Områdeschef

Verksamhetschef

Avdelningschef

Leg. Sjuksköterska
Inköpare

Transportplanerare

Företag
Ort
Land
Från-Till
Region Värmland
Karlstad
Sverige
2019-2020
Tillförordnad chef för område öppenvård som består av 2000 medarbetare fördelade på 12
verksamhetsområden inom Primärvård, Psykiatri, Hälsa och Rehabilitering, Habilitering och
Hjälpmedel samt Barn och Unga. Budgetomslutning på 2 miljarder kronor.
Region Värmland
Karlstad
Sverige
2017-Nuvarande
Leder Område slutenvård som består av drygt 4000 medarbetare fördelade på 24
verksamhetsområden samt helikopterverksamhet. Området har en budgetomslutning på 4
miljarder kronor. Rapporterar till Hälso- och sjukvårdsdirektör, ingår i Hälso- och
sjukvårdsledningen samt är föredragande för Hälso- och sjukvårdsnämnden avseende
ansvarsområdet. Uppdraget kräver ett starkt förändringsledarskap, lyhördhet och mod att
utmana invanda tankemönster, strukturer och beteenden samt att leda med helhetssyn med stort
fokus på kultur, värderingar, gemensamt ansvarstagande och delaktighet. Jag har under min tid
som områdeschef ökat tillgängligheten, minskat nettokostnadsutvecklingen samt ökat
medarbetarnöjdheten.
Region Värmland
Karlstad
Sverige
2015-2017
Länets största Akutmottagning med cirka 70 000 besökare per/år. Indirekt ledaskap för 120
medarbetare. Tillträdde en verksamhet som inte fungerade optimalt med negativ
mediabevakning. Lyckades stärka teamet och bygga ett mer tryggt och funktionellt lag samtidigt
som samarbetet med övriga kliniker ökade, den negativa mediabevakningen vände,
ansökningarna till akutmottagningen ökade och budgetunderskottet minskade.
Region Vämland
Arvika
Sverige
2014-2015
En av länets tre akutmottagningar med cirka 18 000 besökare/år. Direkt ledarskap för 40
medarbetare. Ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö, resultat och verksamhetsutveckling.
Operativt ledarskap som genom stort fokus på kultur, värderingar, utveckling och förändring
förbättrade resultat både vad gäller tillgänglighet, patientnöjdhet, arbetsmiljö samt ekonomi.
Region Värmland
Karlstad
Sverige
2011-2014
AB Byggbeslag
Karlstad
Sverige
2007-2008
Arbetade med att säkra försörjningen av varor och tjänster från leverantörer. Arbetet kräver
god förmåga att utvärdera, förhandla samt bedöma leverantörer utifrån kraven på kvalitet, pris
och leveransprecision.
Schenker AB
Karlstad
Sverige
2001-2004
Planering, analys samt beräkningar kring produktion, lager och distribution. Orderplanering
och kontakt med leverantörer och kunder. Arbetet kräver förmåga att arbeta på detaljnivå och
samtidigt ha en helhetssyn för att hela värdekedjan ska fungera.
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Adecco AB
Karlstad
Sverige
2000-2001
Långa och korta uppdrag inom ekonomi, administration, växel/reception och telefoni samt
logistik. Arbetet kräver ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt med förmågan att vara
kreativ. En god kommunikativ förmåga är avgörande. Samarbete är viktigt liksom att kunna
arbeta självständigt.

Kurser
Titel
The Human Element

Utvecklande ledarskap

Leanutbildning

Skola

Ort
År
Karlstad
2017
En omtumlande resa i självinsikt och mänskliga relationer. Innehåller verktyg och metoder som
belyser fenomen som uppstår i organisationer, grupper och inom individer. Bidrar till ökad
självinsikt och självacceptans, trygghet i ledarskapet och en öppen och tillitsfull kommunikation.
Karlstad
2015
Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme samt
agerar utifrån en synliggjord värdegrund. Modellen baseras på frekvensen av beteende över tid.
En högre frekvens av utvecklande ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl
som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.
Karlstad
2013
Grundläggande kunskap och ett bredare perspektiv på Lean. Visar hur principerna kan
appliceras på olika branscher och hur man skapar ett ökat kundvärde inom verksamheten.
Bidrar till att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet.

Språk
svenska
engelska
norska
danska
spanska

Modersmål

Flytande
Mycket bra
Bra
Bra
Bra

Körkort

Webbsidor

https://www.nwt.se/2017/07/10/karriar-i-raketfart-mot-hog-chefspost/
En snabb karriär med höga förväntningar och tydlig kravbild har gj
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PETRA
SVEDBERG
Områdeschef, Region Värmland
De senaste 6 åren har jag bedrivit ledarskap på både operativ och
strategisk nivå inom Region Värmland. En organisation, likt den
kommunala, som leds av förtroendevalda. Arbetet har givit mig
möjligheter att påverka, inspirera och tillföra värde. Med ansvar för
3 sjukhus och 4000 medarbetare har mitt ledaskap utvecklats från
att vara den som kan svara på alla frågor till att leda med tillit och
vara möjliggörare.
Att vara stolt men inte nöjd är ett förhållningssätt som tilltalar mig.
Det skapar förutsättningar att stärka det som vi gör bra, samtidigt
som vi utvecklas och förändras.
Som Kommunchef i Sunne kan jag bidra med min erfarenhet av att
leda i en komplex, politisk styrd organisation. En erfarenhet som har
utvecklat mig som individ och gjort mig trygg i mitt ledarskap. Jag
strävar efter genomförande och känner mig bekväm med
verkställande samtidigt som jag tror på en dynamik där man är
tydlig och transparent, både mot medarbetare och ledning.

PROFIL
Modig, engagerad ledare med goda
resultat. Stort fokus på handlingskraft
och genomförande. Öppen och alltid
passionerad. Tydliga värderingar,
höga krav och en stark inre kompass.
En snabb karriär med höga
förväntningar och tydlig kravbild har
gjort mig starkare och tryggare men
också mer ödmjuk och prestigelös.

KONTAKT
TELEFON:
+46 (0) 70 368 21 95
E-POST:
petra.svedberg@regionvarmland.se

INTRESSEN
Mat och dryck
Mina söner
Fysisk aktivitet
Resor och upplevelser

Att vara resultatorienterad är viktigt. Jag har under min tid som
områdeschef ökat tillgängligheten, minskat
nettokostnadsutvecklingen och ökat medarbetarnöjdheten. Med
åren har jag dock blivit övertygad om att en balans mellan resultat
och relation är nödvändig för framgång. Därför bygger jag mitt
ledarskap på relationer till människor, på mitt sätt att vara och
påverka andra. Att skapa högpresterande team med en stolthet
över organisationen och det arbete man utför är en av mina styrkor.
Jag kan bidra med mod, förändringsledarskap, en helhetssyn och
förmågan att bygga en hållbar och stark kultur som driver oss mot
våra mål. Jag omger mig med personer som kompletterar mig och
utmanar mig och jag är duktig på att ta vara på kompetens,
kreativitet och engagemang i organisationen.
Uppdraget som kommunchef tror jag behöver präglas av
prestigelöshet, helhetssyn och förståelse för alla delar av
organisationen. Jag vill med mina kunskaper och erfarenheter
bidra till utveckling och långsiktighet och jag tror att jag med mitt
mod, passion och engagemang kan skapa rörelse och vilja i
organisationen.
Tillsammans är ett ledord för mig. Framgång byggs inte av individer.
Den byggs av människor, kraften och skillnaden de gemensamt kan
skapa.
Jag har massor att ge. Men också mycket att lära.
Jag hoppas att jag får möjligheten att visa det.

