
PROGRAM 4 december Grand Hôtel, Stockholm

08.30-09.00 REGISTERING OCH KAFFE

Introduktion    Moderator: Anna Bellman och Ordförande Svenskt Projektforum: Per-Olof Sandberg

Karin Zingmark Maxa snacket - led digitalt

Kommunikativt ledarskap i en uppkopplad värld. Missa inte detta: 

pepp och mod att utnyttja dagens medielandskap för att sprida 

engagemang samt skapa en vilja att göra det lilla extra för projektet 

och de som arbetar med projektet.

10.05-10.30 PAUS, MINGEL OCH UTSTÄLLNING  

Olof Johansson Digitaliseringen av transportsystemet
Hur driver Trafikverket konkret sitt arbete kopplat mot trender som 

uppkoppling, automatisering och elektrifiering och och vilka 

åtgärder planerar de att genomföra?

Anna Bennich Sjukt stressad
Psykolog, författare och föreläsare, allt går snabbare – hur ska vi 

hantera vardagens stress? Enkla metoder för att hantera stressen och 

hitta mer lugn i vardagen.

12.05-12.50 LUNCH, MINGEL OCH UTSTÄLLNING

Susanne Stensdotter Ikigai i projekt

Skapa ett gemensamt syfte och uppnå resultat – Ikigai. När man 

gemensamt hittar och tydliggör projektets syfte skapas den 

nödvändiga transparensen, engagemanget och tryggheten som 

behövs för att komma i mål och nå resultat. 

Eva Brännvall Cirkulär ekonomi i praktiken

Cirkulär ekonomi i praktiken.  Ett projekt i tiden med innovativ och 

hållbar inredningsarkitektur.Återbruk- bra för klimatet och ekonomin. 

Projektet har också formats med delaktighet och engagemang som 

möter framtidens krav. Exempel från KRAVs nya huvudkontor i 

Uppsala. 

Henrik Albertsson & Linda 

Davidsson
Projektdöden är här!

Inte sedan 1960-talet har det investerats så mycket i Stockholms 

kollektivtrafik som just nu. Trafikförvaltningen  investerar cirka 6 

miljarder per år och driver över 150 projekt. 

14:35 - 15.05 PAUS, MINGEL OCH UTSTÄLLNING 

Mattias Khaki Agilitet & kultur

Arbetslivstrender som “självledarskap” och “coachande ledarskap” 

leder lätt till otydliga mandat, menar många. Hur etableras ramar och 

mål/ kultur, för att sedan kunna släppa fram ett friare 

medarbetarskap? 

Annika Hultqvist Ett omöjligt förändringsprojekt

Annika är en prisad projektledare och visar de viktigaste 

framgångsfaktorerna i detta projekt men hon lyfter även fram de 

viktigaste ledaregenskaperna som krävts. Vad är viktigast för att 

lyckas med sina projekt/program? 

17.00 SLUT

TACK TILL!

Arrangör

15.05 - 17.00

09.00-10.30

10.30-12.05

12.50 - 14.35


