Konsultprofil – Annika Stanley Wandebäck
Wandebäck

CV
Beskrivning av Annika

God analytisk förmåga, kan tolka och strukturera
problembilder och omsätta dessa till kreativa lösningar.
Är bra på att se möjligheter.
Tänker på helheten i form av Varför, Vad, Hur och När
och gillar att bygga operativt arbete på genomtänkta och
förankrade strategier.
Är drivande, entusiasmerade och ser till att nödvändiga
beslut blir fattade.
Sprider positiv energi och anpassar kommunikation och
ledarstil beroende på situation och individ.

Specialistområden
• Projektledning (PMP certifierad)
Omfattande erfarenhet av projektledning, kvalitetsledning och utbildning i projektledning & ledarskap. Innehar PMP
certifiering och förstår hur projekten ska stödja verksamheten och kan kombinera projektledningskunskap med
affärsutveckling och gruppdynamik. Har ett specialintresse för att utveckla grupper till team och skapa en vinnande
projektkultur. Har genomfört 12 kurser i projektledning, modellen XLPM och har goda kunskaper i Wenell.
• Förändringsledning (Prosci certifierad)
Förändring är som en resa och betydligt svårare än ren projektledning, det börjar och slutar före och efter projektet
och involverar strategi, taktik och operation, såväl som teknikutveckling som utveckling av människor. Kärnan i
förändringsledning är att strukturerat arbete för att varje individ antar ett nytt beteende så att organisationen får
förbättrade resultat.
• Föreläsare och facilitering av möten
Annika förklarar komplexa saker med hjälp av bilder och verkliga exempel och föreläser regelbundet i ämnen
som rör projekt-och förändringsledning, ledarskap, Yoga och meditation. Hands-on träning i projektledning och
styrgruppsarbete. Har genomfört 12 kurser i projektledning, modellen XLPM och besitter även goda kunskaper i
Wenell.
Erfarenheter i sammandrag
• Certifierad projektledare och förändringsledare som drivit flera komplexa projekt. Skapar kommunikation och
samarbete i grupper. Utbildare i projektledning. Facilitering av möten ex. för ledningsgrupper och certifierad att
hålla WorkstormÓ. Certifierad coach.
• 21 års erfarenhet som linjechef, projektledare, förändringsledare och föreläsare i både små och stora bolag, inom
medicinteknik, telekom, fastighetsförvaltning och energi.
• Utdrag från föreläsningar: Effekthemtagning för TeliaSonera och PMI, Förändringsledning för Lantmäteriet och
Gävle kommun. Projektkultur hos Thermo Fischer, SCRO och Region Uppsala.
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Erfarenheter
Sep 2018- pågår Projektexpert och verksamhetsutvecklare för Trafikförvaltningen inom
Stockholms läns landsting

IT-avdelningen tar hem utvecklingsförmågan och bygger agila team. Detta ställer nya krav på projektstöd.
Vi skapar ett fungerande projektkontor och projektportföljstyrning för IT-projekt och för
anläggningsprojekt som har delprojekt med IT-innehåll.
Juni 2017-aug 2018
Projektexpert och verksamhetsutvecklare för Fastighet och service, Region Uppsala

Projektavdelningen driver projekt för 1600 Mkr årligen. Uppdraget omfattar ledningsstöd, stöd till stora
projekt, coaching till anställda projektledare, utveckling av ett stödjande projektkontor, förändringsledning
samt planering och facilitering av konferenser vår och höst. Har också drivit små byggprojekt. Konkreta
leveranser var:
- 5 projektrevisioner
- projekträddning projekt ny stadsbussdepå
- förankrad verksamhetsplan
- Mottagande- och ibruktagandeplan komplext sjukhusprojekt
- planerat och modererat 2 konferenser
- styrningsmodell för stora projekt (>100 Mkr)
-Utvecklat gruppen projektledare till ett högpresterande team
Mars 2017-maj 2017
Kvalificerad projektrevision Wenell för Svenska Kyrkans huvudkontor i Uppsala

På uppdrag av Svenska kyrkan genomlystes projektet för ny extern hemsida med en omfattande
projektrevision. Metoden omfattade 18 intervjuer och enkät till 250 personer. Rapporten kartlade
organisationens styrkor och svagheter och innehöll en mängd konkreta förbättringsaktiviteter.
Okt 2016-mars 2017
Projektledare Modulbostäder för nyanlända för Botkyrka kommun och AB Botkyrkabyggen-

Projektledare under analys och planeringsfas. Under denna tid skapade vi tydlighet och samsyn kring en
mängd diffusa frågor som finansiering, samverkan, mål, ansvar, strategi, affärsmodell, organisation och
effektkedja. Vi upphandlade markarbeten och nyckelfärdiga modulhus i enlighet med LOU samtidigt som
vi detaljplanerade projektet. De nya svenskarna flyttade in i januari 2018.
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Aug 2016- dec 2016
Projekt- och förändringskonsult AB Botkyrkabyggen- Projektportföljstyrning i praktiken

Strategiskt och operativt stöd till VD, ekonomichef och affärsutvecklingschef i införandet av
projektportföljstyrning. Arbetet bedrevs i en utvecklingstrappa, där vi succesivt ökade målstyrningen
generellt i företaget, och integrerade projektportföljen med verksamheten, med det menas att projektens
nyttor alltid ska stödja ett övergripande mål eller verksamhetsbehov, på så sätt skapades också en grund
för effektiv effekthemtagning.
Mars 2015-juli 2016
Förändringsprojektledare AB Botkyrkabyggen- Implementation av projektmodell

Implementation av projektmodellen XLPM för en bättre fungerande projektverksamhet. Detta innebar att
leda förändringsteamet och stötta organisationen på förändringsresan och övervaka att struktur, kultur
och kompetens går hand i hand.
Stöd och vägledning till företagsledning i verksamhet-och affärsfrågor i samband med införandet av
projektmodellen och operativ handledning och träning av projektledare, chefer och medarbetare.
Strategisk rådgivning till företagsledning.
Sept 2014 – jan 2015
Projektledare Supply Chain Establishment – ChromoGenics AB

Teambuilding, projektanalys och projektplanering av kommersialiseringsprojekt för produkten smarta
fönster, en utvecklingsprodukt från universitetet. Målet var att skapa en fungerande Supply Kedja, alltså
att kunna ta emot en kundorder och leverera en kommersiell produkt med spårbarhet, och bevisad
prestanda. Utmaningen i detta uppdrag var att kommunicera framgångsfaktorer i näringslivet i en kultur
som till stor del präglades av forskning och utveckling. Detta tog sig uttryck ex. genom att
uppmärksamma att kundkraven är viktiga att förstå och förklara varför volymproduktion måste styras
annorlunda än forskning, produkt- och processutveckling.
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sept 2013 - Aug 2014
Biträdande projektledare Krafttransformatorbyte Forsmark 12- Vattenfall AB

Projektets uppgift var att byta ut stora huvud krafttransformatorerna på Forsmarks kärnkraftverk.
Strategin var att genomföra en funktionsupphandling. Som biträdande PL hade Annika ansvaret för intern
kommunikation, kvalitetsledning och att bygga team. Utmaningen var att försöka driva projekt enligt
tidplan en utpräglad linjestyrd organisation, samt att upphandla på ett helt nytt sätt, projektet fick själva
utveckla nya mallar för RFQ (Request for Quatation). EN stor lärdom var att tidigt uppfånga
framgångsfaktorer och arbeta med intressenter, exempelvis visste vi inte från början att myndigheten
Svenska Kraftnät inte får lämna ut nätdata till Vattenfall.
2011-2014
Utbildare i XLPM och VPMM och Ledarskap och projektstödskonsult– Semcon AB

Genomförande av 1- och 3-dagars utbildningar i projektmodellerna XLPM och VPMM, samt 4-dagars
ledarskap. Öppna kurser i Kista samt utbildningar på plats hos kund.
dec 2010 – september 2011
Projektledning Rengöringsvalidering – Abbott AB

Uppdraget var att genomföra ett projekt från start till mål och effektmålet var att visa att lagkrav
uppfylldes gällande processen för rengöring, detta kallades då projektet för rengöringsvalidering.
Utmaningarna var få, det var ett prioriterat projekt med mycket resurser och inga yttre beroenden. Mycket
tack vare dessa gynnsamma förutsättningar så var projektet lyckat med avseende på resultat, tidplan och
budgetutfall.
maj 2008 – Oktober 2010
Projektledare hårdvaruutveckling NPI – Ericsson AB

Projektledning för 3 olika projekt som alla var s.k. ”New product Introduction” projekt, projektledarens
roll var att skapa fungerande Supply kedjor åt utvecklingsprojekten. Utmaningen på Ericsson var den
skarpa internationella konkurrensen, det höga tempot och den begränsade tillgången på
elektronikkomponenter. Lärdomarna var många, framförallt praktisk projektledning i en projektmogen
organisation med hög teknikhöjd.
sep 2008 – jan 2009
Projektledare Rengöringsvalidering - Kemwell AB

Uppdraget var att genomföra ett projekt från start till mål och effektmålet var att visa att lagkrav
uppfylldes gällande processen för rengöring. Mest värdeskapande för kund var inte att nå projektmålet i
tid, vilket skedde, det stora bidraget var att efter förstudie avråda kunden från att validera ytterligare en
utrustning, och hitta en alternativ lösning.
jan 2006 – Okt 2006
Kvalitetsingenjör inköp – GE Healthcare

Kvalitetssäkring av alla ingående råvaror, i detta omfattas kontroll av leverantörer, utredning av avvikelser
och hantering av ändringsärenden.
mars 2003 – Okt 2004
Valideringsledare Nya fabrik – Galderma AB

Ansvarig för att planera och genomföra validering av all process utrustning i en ny fabrik som dåvarande
Q-Med lät bygga. Det mest utmanande var tidplanen och att hinna skriva alla rapporter och få de
godkända av QA.
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jan 2000 – mars 2003
Utbildare av säljstödsverktyg och förändringskonsult

Ansvarade för utbildningsinsatserna i ett projekt för att implementera en modell för säljstöd (CRM) med
web-baserad plattform. Modellen och system implementerades globalt hos alla Ericssons säljbolag.
Utmaningen var att skapa trovärdighet när hela telecom marknaden frusit till is. Lärdomarna var att våga
tala inför en större grupp och att utveckla ett pedagogiskt sätt att förmedla kunskap. En annan stor lärdom
var vikten av att ha ledningens stöd och att se implementation som något mycket större än utbildning.
1997 – 2000
Produktionslinjechef – St:Jude Medical AB

Ansvarig för produktionen av en produkt, ”Pressure wire”, en steril engångsprodukt för användning i
vården vid undersökning av hjärtats kranskärl. Personalansvar för 35 personer. Tränade upp teamledare
och gjorde skapade god arbetsmiljö och produktivitet.
Utbildning
1994 -1997 - Uppsala Universitet

Maskiningenjör
1997-2004 Uppsala Universitet

Marknadsföring, Ekonomi, Juridik, kvalitetsstyrning, Fysiologi, Engelska
1998-2014 Utbildning inom arbetslivet

GMP, Ledarskap, UGL, grupputveckling, XLPM, PMP, Lean, Projektrevision, Workstorm©,
mBIT Coachning, , förändringsledning
2009 Certifierad Yogalärare
2015-2017 utbildning för fortsatt utveckling som konsult:
- Dale Carnegie utbildning i kommunikation och ledarskap
- mBraining Coach certifiering
- Strategiska presentationer (Dale Carnegie)
- Prosci Förändringsledning certifieringsutbildning

Referenser
8 Rekommendationer på LinkedIN. Muntliga referenser lämnas på begäran.
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