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CV för Inez Abrahamzon  
Jag är uppväxt i södra Lappland och tror att framtiden finns där man borrar ner sina fötter. Startade mitt 
företag Inez Text och Bild 1991 och har drivit det på hel- respektive deltid sedan dess. Jag tycker om att ha 
många järn i elden och kan beskriva mig som en engagerad arbetsmyra, men jag gillar också att studera och 
förkovra mig.  Utbildade mig först till barnskötare och sedemera till förskollärare men efter en ryggskada 
började jag arbeta som lärare på folkhögskolan i Storuman. Där ledde jag en särskild typ av utbildning där målet 
var att förverkliga sina idéer. Utbildningen utvärderades och den pedagogik som jag utvecklade utpekades som 
mycket innovativ och framgångsrik. (Se referens från Nils-Åke Sjösten, fil dr i vuxenpedagogik)  

Har under åren som gått roat mig med att läsa kurser på högskolor. Pedagogik, metodik och ledarskap har alltid 

intresserat mig.  För några år sedan gick jag tre år på journalisthögskolan i Stockholm. Våren 2007 blev jag vald 

till vice ordförande i riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Jag blev senare som första kvinna ordförande i 

samma organisation och ledde arbetet där tillsammans med Karl-Erik Nilsson. 2011 blev jag även den första 

kvinnan med ordförandeposten i Hela Norden ska leva, en samarbetsorganisation för de nordiska länderna.  

11 april 2013 lämnade jag mitt uppdrag som ordförande i Hela Sverige ska leva och vid årsskiftet 2013/2014 

uppdraget i Hela Norden ska leva. (se referens från Karl-Erik Nilsson, numera ordförande för Svenska 

Fotbollsförbundet) 

 Mitt intresse och ideella arbete med och för lokal utveckling under 90-talet resulterade bland annat till att jag 

startade Sveriges första länsbygderåd tillsammans med två andra kvinnor varav den ena blev näringsminister. 

Kunskaperna därifrån gav mig så småningom uppdrag att leda, planera och skriva handlingsplaner och 

processbeskrivning åt olika verk och myndigheter. Exempelvis den regionalpolitiska idéskriften ”Landet vinner” 

och planeringsinstrumentet ”Vägval” till Vägverket. Det sistnämnda gav mig goda kunskaper om infrastruktur 

och beslutvägarna för detta. (Se referens Gunilla Lundberg, kommunikationsdirektör, Vägverket) 

I slutet av 90-talet fick jag uppdraget att medverka till Centerpartiets omorganisering och ledde där 

tillsammans med två andra konsulter partiets arbete med ”Visionsbygge Inifrån”.  Arbetet vände partiets 

nedåtgående trend och innehöll givetvis många frågeställningar kopplade till kommunikation.  Jag har under 

årens lopp anlitats att utföra olika typer av processledning för Centerpartiet, trots att jag inte är partimedlem 

eller har andra kopplingar i den rörelsen. (Se referens från Maud Olofsson, fd partiledare och näringsminister.) 

Under nästan tre år 1999-2001 var jag projektledare för regeringsuppdraget, Utveckling på plats, UPP, vars 

försöksverksamhet pågick i Norrbottens län.  Uppdraget handlade om att synliggöra hindrande strukturer för 

småföretagande, ungdomars inflytande och lokala processer fram till kommunala beslut. Projektet blev mycket 

framgångsrikt, främst vad gäller våra företagsanalyser och de former för företagsstöd som skapades under 

projekttiden. I kraft av resultaten toppade vi Ekot:s nyhetssändningar vid två tillfällen. (Se referens från Kari 

Marklund, landshövding i Norrbottens län, 1999-2003) 

2009 skrev jag handledningen ”Göra jämt” för handläggare av landsbygdsprogrammet på länsstyrelser, 

Sametinget, Skogsstyrelsen, Leader mfl.  Materialets syfte var att öka måluppfyllelsen för jämställdhet och 

integration och förutom handledningen gjordes en film där jag var reporter. Utmaningen i ovan nämnda 

uppdrag var att strategiskt kommunicera ansvar, mål och medel på ett sätt som fungerade på alla nivåer, dvs 

från EU-direktiv och nationell ledning fram till enskilda handläggare och i förlängningen sökande  av medel från 

landsbygdsprogrammet.  (Se referens från Maria Gustafsson, verksamhetschef, Landsbygdsnätverket.)  

Med ovanstående beskrivningar och medföljande referenser vill jag ge er en bild över min förmåga att 

kommunicera utifrån ledande befattningar och att utforma långsiktigt hållbara utvecklingsstrategier för 

komplexa organisationer.  Jag tillämpar ett systemteoretiskt synsätt när det gäller utbildning och utveckling, 

vilket innebär att enskilda individ- och grupprocesser alltid sätts samman med de förändringsprocesser som 

sker i hela organisationen.  

 

Inez Abrahamzon 
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