
Klara för scen på Byggmaterialdagarna 2017
-  Moderator Johnny Sundin. Många av er minns honom som den som fick er att både skratta och tänka till 
ordentligt under Byggmaterialdagarna 2016. Därför är det han som kommer att leda er genom årets program. 
Johnny Sundin driver företaget Tankefabriken i en av världens hetaste regioner när det gäller kreativitet 
och innovation – Stockholm. Hundratals företag och affärsnätverk i Europa har låtit sig inspireras av denna 
lysande föreläsare och trendspanare som delar med sig av effektiva strategier för att kunna leva och verka 
med framtidens tankesätt - att allting är möjligt.

- Frida Boisen går under titlar som digital chef, föreläsare, författare och sociala medier-konsult. En stor 
mediepersonlighet helt enkelt. Detta gör henne till given talare för ämnet: Digital succé – så lyckas du 
med sociala medier, vilket också är namnet på den bok hon gav ut 2015. Frida Boisen är också krönikör 
och veckokolumnist på Expressen och digital chef för Bonnier Tidskrifter. Hon föreläser nationellt och 
internationellt om sociala medier, varumärkesbyggande, digitalisering, positivt ledarskap och att bygga 
vinnande lag.

- Jens Linderoth är analysansvarig i Industrifakta. Han är varit verksam i analysföretaget Industrifakta sedan 
1994 med ett avbrott 2011-2013 då han var verksam hos en större byggmaterialtillverkare. Med sin erfarenhet 
som analytiker inom bygg-, fastighets- och installationsbranschen tillför Jens värdefull kompetens inom 
analys- och konjunkturbevakning.

- Pär Johansson är initiativtagare och ledare för Glada Hudikteatern, som blivit uppmärksammad för att 
utvecklingsstörda och ”normalstörda” agerar tillsammans på scenen. På Byggmaterialdagarna 2017 kommer 
han att tala om engagerade medarbetare som en konkurensfördel. För att utvecklas måste man få göra det 
man är bra på, bli sedd och uppskattad för den man är. Pär är också en motvikt till att kommunikation idag 
måste ske digitalt när han påstår att mycket handlar om det personliga mötet.

- Alexander Ståhle ställer frågan: Var vill vi bo i framtiden? Vilka platser kommer att vara mest attraktiva? 
Vilka är trenderna som formar framtidens stad? Detta och mycket mer kommer Alexander Ståhle, författare 
till boken Alla behöver närhet, att berätta om.

- Jonas Hammarberg vet att digitaliseringen är på de flesta organisationers agenda, men långt ifrån alla vet 
vad det konkret innebär. Varför händer det så snabbt just nu? Och hur genomför man en framgångsrik digital 
transformation? Teknikskiftet är en sak, men den största förändringen är det mänskliga. Detta och mycket 
mer berör Jonas Hammarberg i sin föreläsning. Jonas är certifierad coach, digital rådgivare, föreläsare och 
författare till den bästsäljande boken Get Digital or Die Trying.

- Daniel Ewerman är industridesignern vars mål är att utrota sadistiska kundupplevelser. Hans företag 
Transformator Design är ledande inom Service Design och de har efter stora kartläggningar av kundbehov 
skapat framgångsrika tjänstelösningar. Daniels bok (2015) om kundupplevelser handlar därför om varför vissa 
organisationer lyckas…och andra inte. Och detta delar han såklart med sig av under Byggmaterialdagarna.

- Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och 
kommunikation. Hon arbetar även som ledartränare och coach, och var nominerad till priset Årets talare 2016 
- Genombrott. På Byggmaterialdagarna kommer hon att prata om arbetsglädje. När upplevs den och varför? 
Hur går vi från klagomål till önskemål? Nycklar som många av oss behöver finna.
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