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Inledningstalare: Jan "Gulan" Gulliksen - 
Digitaliseringens transformerande kraft 

Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är Professor i Människa-
datorinteraktion och Vicerektor för digitalisering vid KTH, 
medlem i regeringens digitaliseringsråd och Digital Champion of 
Sweden. Gulan kommer att tala om Digitaliseringens 
transformerande kraft, vad det innebär att digitalisera 
en verksamhet och vilka krav som ställs för att verksamheter 
ska fortsätta att vara intressanta och relevanta inför framtiden. 

 

Daniel Mendoza - Godhet föder godhet 

Daniels föreläsning kommer att handla om delar av hans resa 
från landsbygden i Uruguay, via flyktinghem i Paraguay till en 
kyrka i Rio Janeiro vidare till en flyktingförläggning i Moheda, till 
studier på Handelshögskolan i Stockholm, grundandet av Good 
News MagazineEn föreläsning om att vända ett trasigt arv till 
omtanke och engagemang och om  vikten av att fokusera på 
godhet. 
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Peter Åman och Johan Enfeldt - Det digitala 
exploateringskontoret 

Kommuner i tillväxtområden har allt större planeringsbehov för 
infrastruktur och bostäder. Detaljplaner och byggande påverkar 
verksamhet, kostnader och intäkter. Samtidigt påverkas det 
faktiska utfallet av de kommunala besluten av byggherrarnas 
beslut, marknadsläge och konjunktur.  

Med rätt digitala verktyg skapas enkla system för ordning och 
reda trots många pågående parallella projekt. Lägg där till ett 
systematiskt arbetssätt. Peter Åhman, Waade, och Johan 
Enfeldt, Visuell Planering, visar med konkreta exempel hur 
tillväxtkommuner kan arbeta med planering och prognoser för 
byggande, bostäder och befolkningstillväxt.

 

                                                                                                                 

Lisa Oliv - Förändringsledning - buzzword eller 
användbart verktyg? 

Många individer och organisationer har förstått vilken potential 
som finns i effektiv förändringsledning. Andra avfärdar 
förändringsledning som ett buzzword eller som ett ”mjukt” 
alternativ till projektledning. Hur kan du gå till väga om du är 
omgiven av skeptiker när du själv ser ett starkt behov av 
förändringsledning i din organisation? Och är det verkligen så 
att det gör nytta i alla projekt? Lisa Oliv, Senior 
Managementkonsult på CANEA, har mångårig erfarenhet av att 
stötta organisationer att genomföra olika typer av förändringar.

     

PO Rosén & Johan Karlsson - Effektivt samarbete i 
distribuerade team 

Om hur man kan samarbeta effektivt även i distribuerade team och 
hur ledningen kan få en samlad och uppdaterad bild av pågående 
leveranser. Headlights VD P-O Rosén och Perforce Johan Karlsson ger 
en gemensam presentation som kopplar ihop den digitala 
evolutionen med konkreta tips för att förbättra samarbetet mellan 
distribuerade team. 

  

 

Marie Gelhaar  - Coachfärdigheter för 
projektledare 

Som professionell coach delar Marie med sig av hur man kan 
som projektledare nyttja coachfärdigheter i sin roll. Här 
kommer du få höra om vad coaching är och få prova på några 
övningar som med fördel kan används i projektgrupper. Kom 
och lyssna för få ytterligare verktyg som utvecklar dig som 
projektledare. Marie Gelhaar arbetar idag som coach, utbildare, 
föreläsare, projektledare och revisor inom ledarskap, 
verksamhets-, organisations- och personlig utveckling. 



  

 

Maria Ahlberg - Smart industri -en 
kulturförändring likväl som en digitaliseringsresa 

Den digitala förändringsresan för smart industri i ett smart 
samhälle påverkar både dagens affärsprocesser och 
operatörernas arbetssätt och vardag. Maria Ahlberg är Senior 
Konsult inom smarta städer och smart industri. Maria har 
erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Hon är mycket 
kunnig inom området smarta städer och brinner för 
samhällsutveckling och digitalisering.

 

 

Carl-Fredrik Eld  - Atea Projects - The Place to be 
för hela projektorganisationen  

Atea är Sveriges ledande leverantör inom området IT-
infrastruktur. Med verksamhet på 35 orter i 5 regioner finns 
Atea över hela landet. Lokal närvaro och geografisk spridning 
över hela landet skapar stora möjligheter, men även 
utmaningar - inte minst inom projektverksamheten. Med ökad 
fokus på kvalitet, effektivitet  och kundnöjdhet ställs större krav 
på projektverksamheten. Erfarenhetsåtervinning, stöd för 
gemensamt arbetssätt samt bättre stöd för ledning och styrning 
av både projekt och portfölj låg till grund för införväntande av 
ett gemensam projektverktyg. Carl-Fredrik Eld är Nationellt 
PMO ansvarig, Atea Sverige AB 

  

 

  

 

Martin Hauffman och Gunnar Nilsson Cassel - 
Robot Process Automation (RPA) är ofrånkompligt 

Martin Hauffman och Gunnar Nilsson Cassel har tillsammans 
över 50 års erfarenhet av att definiera, leda och arbeta i 
avancerade internationella projekt för tele, data och mobila 
systemlösningar inom multinationella bolag såsom Ericsson, 
Scania och Bellcore.  Tillsammans diskuterar de den rådande 
verkligheten med dess utmaningar. För dem båda är ett 
holistiskt angreppsätt viktigt, för att skapa en omedelbar, 
konsistent och transparent bild av projektverksamheten, som 
kan förmedlas till alla berörda på ett relevant sätt.  

Med LeanFour™ TP3 kan vi direkt uppnå transparens och 
förverkliga självorganiserande grupper och egenstyrning för 
ökad effektivitet och tillfredsställelse i arbetet. 

  

 



 

 

 

Magnus Quensel - Mediation, en väg till lugn och 
fokus  

I över tusentals år, i öst och i väst, har nästan alla kulturer 
utvecklat någon form av träning för att stilla sinnet och öka 
välbefinnandet. I dagens snabba och föränderliga värld har 
förmågan att kunna fokusera, stilla sinnet och se klart blivit än 
mer viktigt – och till och med något som ger dig fördelar både i 
arbetslivet och privat. I den här workshopen får du en inblick i 
vad meditation är, vad forskningen säger och framförallt så får 
du öva! 

Magnus är en kreativ entreprenör med passion både för 
människor och utveckling – helst i kombination.  

  

PRISUTDELNING 

 Årets Projektledarbok - Louise Bergman, Lyckas med projekt 

 

  

Årets Donald Davies Projektledarstipendiat, vem vinner? 

   

Foto: Göran Ekberg 

Annika Hultqvist, Daniela Ölmunger eller Jonas Säther? 

En projektledare som gjort det omöjliga möjligt i ett omfattande projekt tilldelas årligen ett stipendium för sitt arbete med en extraordinär 
insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. En föredömligt god ledare som gjort ett 
starkt intryck inom både projekt och verksamhet. Bakom stipendiet står Donald Davies & Partners. 
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Patrik Strömbeck och Mattias Wallén - Framtidens 
PMO, en dialog om de viktigaste drivkrafterna och 
effekterna 

Välkommen till en interaktiv övning där vi tillsammans kommer 
att identifiera och diskutera de viktigaste drivkrafterna och 
effekterna bakom ett framgångsrikt PMO, som inte bara 
överlever utan även skapar tydlig affärsnytta för verksamheten 
och dess intressenter. Patrik Strömbeck är seniorkonsult på 
Antura med över 20 års erfarenhet från ledande positioner 
inom IT, PMO och projektbranschen i Europa och USA. Mattias 
Wallén är seniorkonsult på Antura med över 15 års erfarenhet 
att av att etablera, utveckla och stötta PMO inom bank och 
försäkring, tillverkande industri, kommuner, landsting samt 
myndigheter. 

 

 

 

David Björk - 10 sätt att stoppa slöseriet i ditt 
projekt 

Slöseri förekommer i alla projekt, men det många missar är att 
man med relativt enkla medel kan bekämpa slöseriet. 
En viktig orsak till slöseri är dålig hantering av information. Med 
några enkla handgrepp kan du underlätta för ditt projekt, få det 
att flyta bättre, minska de dolda tidstjuvarna, fatta bättre beslut 
och minska risken att köra i diket. 

David Björk är vd på Webforum och har arbetat hela sin karriär i 
gränslandet mellan IT och affärsutveckling. Med en passion för 
att göra saker bättre tar han varje tillfälle att dela med sig av 
goda exempel från Webforums kunder och bolagets egna best 
practice.

 

Håkan Westman - Konsten att leda sig själv 

För att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv. I 
denna presentation berättar Håkan Westman om hur du blir en 
bra ledare genom att lyssna till din inre röst och ta ett aktivt 
ansvar för ditt eget liv. Håkan Westman hjälper organisationer 
och individer med träning i projektmetod och ledarskap samt 
coachning. Han är sedan många år aktiv medlem i Svenskt 
Projektforum / IPMA. Håkan tycker om att dela med sig av sina 
många erfarenheter från privatliv och arbete och hoppas på så 
sätt hjälpa andra att utvecklas. Några kundreferenser är 
Ericsson, Scania och Trafikförvaltningen i Stockholm.

 



 

 

 

Hans Gillior - Workshop -  Öka din 
konkurrenskraft i en digital marknad 

Workshop med självskattning  av digitala förmågor – och hur 
organisation/företag skapar värde och konkurrenskraft i en 
digital marknad. Vi tittar på kundresan, erbjudanden, 
IT/Information, Kompetens/Ledarskap, Struktur/Organisation 
och Affärsmodell. Det ger företaget en snabb handlingsplan för 
att konkret leda företaget genom digitaliseringen. Hans Gillior 
är en expert, rådgivare och internationell talar/skribent (t ex 
Institute for Digital Transformation (US) och Future Shapers 
(UK)) inom Digital Transformation. Hans har jobbat på och med 
stora globala företag med deras förändringsresa. 

  

 

Robert Rydell - Project Services - The future of 
Microsoft Project 

Rob Rydell, Senior Solution Specialist. Microsoft Project. 
Microsoft will soon be releasing our new Project solution. This is 
a sneak peek of things to come; the modern project 
management solution for all industries. 

  

 

 

 

 

 

Magnus Quensel - Flow, finn ditt optimala 
tillstånd 

Flow är den glädje och skaparkraft du upplever när du är totalt 
engagerad i livet. Det har visat sig att beskrivningen av Flow-
upplevelsen är oberoende av kön, samhällsklasser och kulturella 
skillnader – och att ”alla” människor har samma möjlighet att 
uppnå tillståndet. I den här workshopen får du veta mer om vad 
Flow är och också utforska vad det här optimala tillståndet är 
för dig. Och hur du kan uppnå mer Flow i arbetet och i livet. 
Magnus är en kreativ entreprenör med passion både för 
människor och utveckling – helst i kombination.  

  

 

 

 

 

 



FINALEN! Två inspiratörer - massor av konkreta tips! 

  

 

 

 

 

Helena Tronner - Kravprofil för framtidens ledare 
- människan i fokus 

När man idag pratar om digital transformation läggs ofta allt för 
stort fokus på tekniken och man glömmer bort den avgörande 
kopplingen med människan. Även om tekniken ständigt går 
framåt har inte vi som människor förändrat våra grundläggande 
behov. Den digitala framtiden kommer att ställa helt nya krav 
på framtidens ledare. En ännu större vikt kommer att behöva 
läggas på relationsinriktade och interpersonella utmaningar, 
såsom kulturbyggande, samarbete, nätverkande, gränssättning, 
hälsa och stresshantering. Helena Tronner är Leg. psykolog och 
specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Gedigen 
erfarenhet av att som konsult arbeta med förändringsledning 
och organisationsutveckling.  

 

  

 

 

 

Kelly Odell - Digitalisering och förändring - 
Ledarskap, medarbetarskap och verksamheten 

Digitalisering är ett av de hetaste begreppen på allas läppar, 
men det är också ett av de mest missförstådda begreppen. 
Enorma summor pengar investeras i olika typer av digitala 
satsningar och resultaten av dessa investeringar varierar stort. 
beteendeförändringarna kopplade till Digital framgång handlar 
om att praktiskt dra nytta av de möjligheter som teknologin 
skapar för att förändra beteenden hos medarbetare, kunder 
och leverantörer. Det är i själva beteendet förbättringarna 
uppstår. 

Möt Kelly Odell, svensk-amerikanen som av Veckans Affärer 
utsetts till en av Sveriges mäktigaste invandrare. Kelly är en av 
Sveriges ledande experter inom förändringsledning – och är 
aktuell med förändringshandboken. Välkommen att ta del av 
nya verktyg och hur du tar dig an kritiska förändringsmoment! 

  

 


