


3CMB Årsbok 2011 

Nu växlar vi upp ......................................................................................... 4

CMB – leder till bättre byggande ................................................................. 5

Professionalisering lyfter branschen ............................................................ 6

CMB:s utskott för stads- och regionutveckling ............................................. 7

Johanneberg Science Park: Kunskapsmiljöernas Mecka ............................... 8

Kritiska kriterier för stärkta samarbeten ..................................................... 10

Virtuell träning ersätter dyr praktik............................................................. 12

Stor förbättringspotential i planeringen av VVS-arbeten .............................. 16

Beslutsstöd för hållbar renovering ............................................................. 18

Följ vårt arbete på www.cmb-chalmers.se ................................................. 19

Mycket att vinna på minskade kvalitetsbrister ............................................ 20

Intressekonflikt när akademi möter industri ................................................ 22

Design and Construction Project Management ........................................... 24

Internationellt fokus för dynamisk uppsats-duo .......................................... 26

Utbildningens innehåll .............................................................................. 30

Styrkeområdet Samhällsbyggnad: Katalysator för positiv förändring ............. 32

Strategidagen 2010: Folkhälsan och den byggda miljön ............................. 34

Planering för rörelse, hälsa och miljö i en ny tid ......................................... 36

Frukostmöten .......................................................................................... 38

Verksamheten 2010 ................................................................................. 40

Ledarskapsdagen 2010: Guldhuset gick till Erik Almgren ............................ 42

CMB Årsbok 201110

12

24

26

36

Vinnare Guldhuset 2011
CAROLINA WADSTEN, VASAKRONAN

”Carolina Wadsten är en uppskattad  
ledare med stort affärsengagemang.  
Inom Vasakronan är hennes  
affärsområde det som får högst  
betyg för kundnöjdhet.  
I förhållande till sina medarbetare 
vinnlägger hon sig om att  
förankra och förbereda  
besluten genom att skapa  
gemensamma målbilder.”
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Vid sidan av dessa arrangemang kommer CMB att 
fortsätta engagera sig och bidra till Chalmers satsning på 
samhällsbyggnadsområdet. Samhällsbyggande handlar till 
stor del om idéer och visioner för att forma framtiden. 
Jag är för min del övertygad om att managementfrågorna 
är en viktig nyckel till framgång. Det är förstås viktigt 
att veta vad samhällsbyggandet ska åstadkomma. Men 
hur är minst lika viktigt för att visioner och idéer om den 
framtida staden eller regionen ska realiseras på det sätt som 
är tänkt. För det behövs ett modernt ledarskap.

Mina samtal under dessa första månader som vd 
har givit mig en föraning om vilka områden som 
managementfrågorna dras åt. Infrastruktur och 
bostadsutveckling är tydliga områden liksom stads- och 
regionutveckling. Ledarskapsfrågorna blir betydelsefulla 
för att klara nybyggnad och underhållsbehov. Långsiktigt 
hållbar utveckling blir också en viktig ledarfråga, liksom 
den allt mer internationaliserade marknaden. 

CMB kan bli en pådrivande kraft för ett ledarskap 
som möter dessa framtida utmaningar. Då blir CMB:s 
uppväxling en resurs som också ger utväxling i företagen. 

Nu växlar  
vi upp

CMB är navet i samverkan mellan Chalmers och 
byggsektorns näringsliv i managementfrågor. I mer än tio 
år har samarbetet utvecklats och fördjupats. Under 2010 
har CMB förberett för nästa steg genom att förstärka 
organisationen med en ny vd.

CMB har tre huvudsakliga fokus; kompetensförsörjning, 
ny kunskap och erfarenhetsutbyte.

Utbildningsutskottet följer masterprogrammet DCPM 
som utgör basen för kunskapsförsörjningen. Centrala 
frågor är programmets utveckling och elevernas anknytning 
till näringslivet. Tillsammans med programmets 
koordinator diskuterar utskottet hur kurserna kan utvecklas 
för att möta näringslivets behov. Även fortbildningsfrågor 
är ett viktigt område för branschens kompetensförsörjning.

Forskningsutskottet följer och värderar forskningsinitiativ 
från forskargrupper och från industrin. CMB är som 
medfinansiär för närvarande engagerat i 13 projekt. 
Projekten spänner över områden som exempelvis 
knowledge management, visualiseringsteknik, 
ägarlägenheter och hållbar renovering av bostadsbeståndet.

Marknadsutskottet planerar och genomför aktiviteter 
som Ledarskapsdagen och Strategidagen. Man föreslår 
också ämnen för frukostmöten och övriga seminarier, samt 
initierar aktiviteter för nätverksbyggande. 

Stads- och regionutvecklingsutskottet engagerar 
företag och institutioner i frågor som rör ledning och 
styrning av stadsregioners utveckling. Förståelsen 
av utvecklingstendenser och samspelet mellan olika 
intressenter är nyckelfrågor för att förverkliga ett modernt 
och hållbart stadsbyggande. Managementfrågor är därför 
avgörande för framgångsrik utveckling av komplexa 
miljöer i städer och regioner. 

Guldhuset är CMB:s årliga utmärkelse för unga ledare 
i samhällsbyggandet. Ett gott ledarskap är avgörande för 
framgångsrikt företagande och CMB uppmärksammar 
därför unga ledare som tillför branschen ny kunskap och 
vitaliserar managementkunnandet. Guldhuset har delats ut 
sedan 2003.

Ledning och kansli
Bengt Christensson, verkställande direktör

Per-Erik Josephson, professor

Mathias Gustafsson, sekreterare för Guldhuset

Angela Fjordsten, administratör

Göran Lindahl, programchef för masterprogrammet Design and 
Construction Project Management

Stefan Hollertz, informationsansvarig

Stiftelsens styrelse
Magnus Borglund, White arkitekter (ordförande) 

Christel Armstrong-Darvik, Stena Fastigheter

Jonas Steen, Byggmästarföreningen 

Birgitta Hohlfält, Akademiska hus 

Jesper Prytz, Mannheimer Swartling 

Bertil Rignäs, Bostadsbolaget

Stefan Pettersson, Wikström VVS-Kontroll (adjungerad)

CMB:s styrelse
Magnus Borglund, White arkitekter (ordförande)

Christel Armstrong-Darvik, Stena Fastigheter

Jonas Steen, Byggmästarföreningen

Birgitta Hohlfält, Akademiska hus

Jesper Prytz, Mannheimer Swartling

Bertil Rignäs, Bostadsbolaget

Ulf Jarfelt, Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Jan Bröchner, Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Hans Lindgren, Chalmers, Arkitektur

Per-Erik Josephson, Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Nina Ryd, Chalmers, Styrkeområdet Samhällsbyggnad

Catharina Dyrssen, Chalmers, Arkitektur

Stefan Pettersson, Wikström VVS-Kontroll (adjungerad)

Tobias Boström, studeranderepresentant (adjungerad)

CMB – leder till 
bättre byggande

Organisation

Bengt Christensson 
Verkställande direktör, CMB

Mitt uppdrag som vd för CMB ger mig anledning 
att träffa många personer inom Chalmers och inom 
samhällsbyggnadssektorn. Alla dessa möten visar på 
en härlig känsla av entusiasm och hur viktigt det är att 
utveckla branschens ledarkompetens. Alla vill öka farten 
och få både ökad bredd och djup i CMB:s verksamhet.

Det finns idag en solid bas för vår verksamhet. Per-Erik 
Josephson har som föreståndare för CMB utvecklat 
en mängd aktiviteter och värnat om forskningens 
och utbildningens utvecklingsmöjligheter. Vi är alla 
tacksamma för Per-Eriks engagemang och gedigna arbete. 
Hans insatser som föreståndare gör det enkelt för mig att 
ta över stafettpinnen och växla upp verksamheten.

Kompetensutveckling är fundamentet i CMB:s 
verksamhet. Det gäller förstås masterprogrammets fortsatta 
utveckling på Chalmers, men också att tillföra kompetens 
hos alla nu verksamma ledare i både företag och offentliga 
aktörer inom samhällsbyggandet. 

För CMB:s del tror jag att kompetensförsörjningen 
framför allt består av två komponenter. Den ena är 
att tillföra ny kunskap och den andra är att säkerställa 
erfarenhetsutbyte. Sedan CMB startades har stor kraft 
ägnats åt att koppla samman forskningen med industrin. 
Det arbetet fortsätter men vi måste också finna nya former 
för hur vi genererar och för ut ny kunskap. 

Den andra komponenten är erfarenhetsutbyte, som 
till exempel sker i samband med Ledarskapsdagen och 
Strategidagen. Jag tror att vi kan göra mer än så. Ett första 
steg i den riktningen är att CMB från april 2011 driver 
Byggluncher, ett arv från Byggcentrum. Bygglunchen är en 
fin möjlighet att etablera en bra plattform för ny kunskap 
och erfarenhetsutbyte på Chalmers. 

Nu kan ju inte alla komma ifrån på lunchtid så vi 
fortsätter förstås arrangera CMB:s populära frukostmöten. 
Alla har möjlighet att påverka innehållet i dessa möten 
genom att komma med förslag på angelägna frågor. 
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förhoppningar är branschen nu på väg över en tröskel som 
kan lyfta oss. BIM – Building Information Modeling – 
innehåller inte bara skissande och projekterande i 3D utan 
även möjligheter att samköra många olika program och 
knyta all tänkbar information till byggnadsdelarna; till stor 
nytta för granskning, upphandling, bygge och framtida 
förvaltning.

BIM kräver tunga investeringar och mycket utbildning 
under de närmaste åren. När vi klivit över tröskeln har 
branschen nått en högre grad av professionalisering och 
därmed förbättrat sitt rykte.

Parallellt krävs en utveckling av ledarskapet inom 
samhällsbyggandet så att branschen kan använda de nya 
verktygen i alla de stora utmaningar som vi står inför. 
Syftet med CMB:s nya utskott för stadsutveckling och 
våra övriga fokusområden och aktiviteter är att bidra till 
dialog och utveckling av stadsbyggandet.

Magnus Borglund 
Ordförande i CMB och White arkitekter AB

Fram till 1980-talet räckte det med penna, papper, 
skalstock och Svensk byggnorm för att starta och driva 
ett arkitektkontor. På vissa marknader gick det bra utan 
arkitektexamen. Resultatet i form av byggda hus var starkt 
beroende av relationen mellan beställaren och arkitekten. 
Denna relation byggde i hög utsträckning på förtroende 
och resultatet blev ofta gott nog, mätt med den tidens krav.

Från 1980-talet har förändrad upphandling, utvecklingen 
av kvalitets- och miljöledningssystem, IT-utvecklingen och 
förändringarna i beställarledet omvälvande påverkat det 
dagliga arbetet på arkitektkontoret. Det har lett till bättre 
slutresultat i termer av mer välbyggda hus. 

Men när man ser utvecklingen över lång tid kan man inte 
låta bli att reflektera över mängden timmar som idag läggs 
ned på annat än att åstadkomma bra projekt. Byråkrati, 
möteshysteri, överklagandeprocesser och annat som kostar 
mycket pengar för slutkunderna – de boende, eleverna och 
så vidare. Samhällsbyggnadsbranschen fortsätter att brottas 
med dåligt rykte och lägre produktivitetsutveckling än 
andra branscher.

Steget är stort från de första ritdatorerna, som köptes från 
England på 1980-talet, och de stora Ericssonskrivarna 
till dagens hård- och mjukvara. Efter många års 

Professionalisering 
lyfter branschen

CMB:s utskott för stads- 
och regionutveckling
Hösten 2010 startade CMB ett nytt utskott för att 
bättre kunna bidra till öppna och väl fungerande 
styrnings- och ledningsprocesser i växande 
städer. Det nya verktyget skapar förutsättningar 
att medverka i kunskapsbildningen och att lyfta 
frågor i samhällsdebatten. Hur har det gått? Fem 
frågor till Manne Aronsson, utskottets ordförande.

Varför har CMB ett stadsutvecklingsutskott?

Diskussionen kring stads- och regionutveckling har 
intensifierats under den senaste femårsperioden. I 
Göteborg märks det bland annat i utvecklings- och 
forskningsprojekt som Johanneberg Science Park och 
Centrala Älvstaden. CMB har med sin sammansättning 
av både akademi och branschrepresentanter en unik 
möjlighet att utveckla och synliggöra lednings- och 
styrningsfrågor för detta viktiga område.

Ni har arbetat med blandstadsbegreppet, 
vad vill ni åstadkomma?

Efter det rundabordsmöte som utskottet arrangerade i 
december 2010 kunde vi konstatera att vi inte bygger den 
stad som vi egentligen vill ha. Vi har därför tagit initiativ 
till en temperaturmätning bland CMB:s huvudmän. 
Vi vill reda ut blandstadsbegreppet och samtidigt 
undersöka vilka eventuella hinder som finns för att driva 
stadsutvecklingen i rätt riktning.

Vilka initiativ och samarbeten krävs för en positiv 
stads- och regionutveckling här i Göteborg?

De kommunala processerna uppfattas ibland som 
slutna och otydliga, vilket måste förändras. För att 
lyckas så kan vi inte jobba på varsin kant, vi måste enas 
om gemensamma mål. Först då kan alla aktörer arbeta 
tillsammans på ett positivt och öppet sätt.

På vilket sätt kan CMB bidra i de 
beslutsprocesser som styr utvecklingen?

Genom vår sammansättning kan vi bidra med 
kunskapsbildning som underlättar ändamålsenliga och 
öppna processer. Vi kan också lyfta aktuella och relevanta 
frågor i samhällsdebatten och därigenom medverka till en 
positiv stads- och regionutveckling. 

Utskottet har bildats och uppdraget är 
definierat. Vad händer framöver?

Vi har beslutat fördjupa oss i ett antal huvudområden 
under 2011. Förutom området blandstad kommer vi att 
studera projektet Centrala Älvstaden, kunskapsmiljöer, 
projektstyrning enligt nya PBL samt styrning och 
planering av infrastrukturprojekt. Förhoppningsvis får 
vi också se ett antal seminarier och debattartiklar från 
utskottet under det kommande året.

Manne Aronsson, regionchef för NCC Property 
Development AB, Region Väst, och ordförande i CMB:s 
utskott för stads- och regionutveckling.
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Kunskapsmiljöernas Mecka
JOHANNEBERG SCIENCE PARK

Teknikparken kommer att driva utvecklingsprojekt 
som genererar forskningsuppslag och affärsnytta. I 
uppstarten av aktiviteterna inom samhällsbyggnad blir 
CMB en viktig motor för nätverksbyggande. Genom ett 
utvecklat samarbete kan vi tillsammans erbjuda en unik 
utvecklingsmiljö för byggsektorns företag.

Så startade det

En Science Park utvecklar tydligt den stora potential 
som finns inom Campus Johanneberg genom att 
skapa nyföretagande och sysselsättning som bidrar till 
regional tillväxt. Det visar en förstudie sammanställd av 
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Förebilden var 
den modell som använts för att etablera Lindholmen 
Science Park. Mot denna bakgrund bildade Göteborgs 
Stad och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 2009 

Johanneberg Science Park AB. Ett bolag med uppgift att 
realisera visionen om en Science Park, som medverkar till 
utvecklingen av näringslivet i Västsverige mot kunskaps- 
och teknikintensiva och utvecklingsdynamiska områden. 
Målet är också att skapa förbättrade möjligheter för 
Chalmers, Göteborgs universitet och forskningsinstituten 
att etablera nära samverkan med näringslivet.

I år börjar vi vårt arbete

Under året har Johanneberg Science Park blivit tre 
anställda och nu växlas takten upp för att förverkliga 
planerna. Tillsammans med Chalmers Industriteknik 
(CIT) etableras nu tre plattformar för samverkan, en 
för varje profilområde: Samhällsbyggnad, Energi och 
Material/Nano. Parallellt pågår ett intensivt arbete 
med att knyta fler delägare till bolaget. Erbjudandet 

ger företag möjlighet att, i nära samverkan med andra 
företag, forskningsinstitut och universitet, stärka sin 
konkurrenskraft och tillväxtpotential genom tillgång till 
spetskompetens och en attraktiv rekryteringsmiljö. 

Tre teknikparker i Göteborg

Johanneberg Science Park utvecklar den tredje 
teknikparken i Göteborg. Det är tre områden med en 
gemensam filosofi, men med olika profiler. Sahlgrenska 
Science Park (Medicin, Life Science) fungerar framför 
allt som inkubator för mindre företag. Lindholmen 
Science Park (Mobilt internet, Intelligenta fordon och 
transportsystem, Modern media och design) utmärks av 
stora, väletablerade företag. Johanneberg Science Park 
ska föra samman inkubatorstödet, de stora etablerade 
företagen och akademin med både utbildning och 
forskning. En strävan som också kommer att manifesteras 
i den fysiska miljön. 

Campus Johanneberg – en levande stadsdel

Johanneberg Science Park vill vara med och ge Göteborg 
en trevligare stadsdel. En levande, hållbar stadsdel som ger 
mervärde för boende i närheten och för de som arbetar 

här, samt en affärsmässigt attraktiv miljö för företag som 
väljer att etablera sig på Campus Johanneberg. Mest 
aktuellt just nu är ett projekt kring utvecklingen av 
Chalmers södra Campus Johanneberg, som drivs i nära 
samverkan med fastighetsägarna Chalmersfastigheter och 
Akademiska Hus. Syftet är att skapa attraktiva miljöer med 
nya stråk och mötesplatser, som kan samutnyttjas mellan 
utbildning, forskning och näringsliv. Nya fysiska miljöer 
ska stå klara 2014.

 Mer om Johanneberg 
Science Park

Mats Bergh, vd:  
mats.bergh@johannebergsciencepark.com

Eva Hellberg, informatör:  
eva.hellberg@johannebergsciencepark.com 

www.johannebergsciencepark.com

Johanneberg Science Park verkar aktivt för utbyte av idéer och samverkan mellan 
samhälle, näringsliv och högskola. I första hand stödjer aktiviteterna utvecklingen av 
ämnesområdena Samhällsbyggnad, Energi och Materialteknik. Målet är att inom fem till 
sju år ha 5 000 personer från näringslivet aktiva på Campus Johanneberg. 

Campus Johanneberg sett från klocktornet i Johannebergskyrkan. Foto: Chalmers.
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Kritiska kriterier för  
stärkta samarbeten
Effektivisering av relationen entreprenör–leverantör inom bygg- och anläggningsindustrin 
har potential att bli en lönsam affär för båda parter. I en studie initierad av Chalmers och 
Skanska Sverige identifieras de viktigaste faktorerna för utvecklingen av framgångsrika, 
långsiktiga samarbeten.

Projektledare för studien är Mikael Frödell, doktorand vid institutionen för  

Bygg- och miljöteknik, Chalmers. Handledare är professor Per-Erik Josephson 

vid samma institution. Forskningen är finansierad av CMB, Formas-BIC, SBUF 

och Skanska.

För mer information: mikael.frodell@chalmers.se

Kapa kostnader samtidigt som ledtiderna minskas. Så 
definieras begreppet ”effektivitet” i studien, vars slutsatser 
grundas i observationer av och djupintervjuer med tolv av 
Skanskas strategiska inköpare, så kallade kategoriansvariga. 
Studien är en del i ett större, tvåårigt forskningsprojekt vid 
Skanska, vars syfte är att höja den generella effektiviteten i 
koncernens leverantörsrelationer. 

Medan långtgående samarbeten mellan säljare och 
köpare inom tillverkningsindustrin sedan länge är 
ett etablerat koncept har hållningen inom bygg- och 
anläggningsbranschen hittills varit mer avvaktande. 
Mikael Frödell, doktorand vid institutionen för Bygg- och 
Miljöteknik vid Chalmers och projektledare för studien, 
ser en kombination av orsaker.

– Till en del handlar det om traditionella strukturer. 
Entreprenadföretagen tycker att det traditionella arbetssätt 
fungerar bra, och man fortsätter tjäna pengar utan att 
behöva göra några större förändringar i verksamheten. 
Utvecklingstrycket i byggsektorn har varit relativt lågt, 
säger Mikael Frödell. 

Studien visar att effektiviseringsarbetet måste 
bedrivas på andra nivåer än enbart i de processer där 
effektiviseringarna praktiskt ska genomföras. För att 
leverantör och entreprenör tillsammans ska bedriva 
ett framgångsrikt effektiviseringsarbete krävs en 
gemensam syn på vad man värderar och prioriterar i 
sina respektive verksamheter. Enligt forskningsresultaten 
är de mest grundläggande kriterierna inom bygg- och 
anläggningsbranschen fokus på totalkostnad, samsyn 
i fråga om kärnvärden samt – inte minst – en vilja 

och kapacitet att utveckla och fördjupa samarbetet. 
I det sammanhanget gäller inte den klassiska devisen 
”kunden har alltid rätt”. Två exempel på vad man från 
entreprenörens sida kan bidra med gentemot leverantören 
är korrekta specifikationer vid offertförfrågningar och att 
hålla sig till de tecknade avtalen.

– Det handlar om ett givande och tagande från båda håll. 
Entreprenörens ansvar för affärsrelationen har en tendens 
att glömmas bort. Tydliga, pålitliga entreprenörer är en 
förutsättning för bra och effektiva leverantörer, säger 
Mikael Frödell och hänvisar till en tidigare delstudie inom 
forskningsprojektet, som poängterar att processerna bör 
ses över och stramas upp.
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Tydlig struktur ersätter 
dyr flexibilitet

Byggsektorn genomgår just nu stora förändringar. Flera internationella 
företag har etablerat sig och konkurrerar med metoder och strategier 
som är obekanta för de svenska aktörerna. För att möta den nya 
konkurrensen så måste de svenska företagen minska sina kostnader 
och öka effektiviteten i sina processer. En ny CMB-finansierad fallstudie 
visar att det kan finnas anledning att analysera och ifrågasätta en 
affärsrelation, även om den beskrivs som väl fungerande.

Studien fokuserar på att identifiera styrkor och svagheter 
i affärsrelationen mellan byggföretaget Skanska Sverige och 
en av deras viktigaste leverantörer, det egna dotterbolaget 
Skanska Maskin. Skanska Maskin hyr ut maskiner och 
utrustning till bygg- och anläggningsbranschen. Företaget 
har ungefär 300 anställda och målsättningen är att vara 
byggbranschens bästa serviceleverantör.

– Strategier för inköp är en naturlig startpunkt 
för effektiviseringar eftersom närmare 80 % av en 
entreprenörs omsättning kan härledas till inköp av 
material och tjänster, säger Mikael Frödell, doktorand på 
Chalmers och projektledare för studien.

Underlaget till studien utgörs av intervjuer med 
nyckelpersoner i de båda organisationerna. Dessutom har 
uthyrningsstatistik och uppgifter om tidigare leveranser 
vägts in i analysen. För att visualisera det affärsmässiga 
samspelet mellan företagen har en värdeflödesanalys 
genomförts. En schematisk karta över affärstransaktionen 
har ritats upp med hjälp av en teknik som kallas ”Service 
Blueprinting”, eller relationskartläggning.

Respondenterna i intervjuerna beskriver relationen 
mellan Skanska Sverige och Skanska Maskin som mycket 
väl fungerande. 

– Den största styrkan förefaller vara Skanska Maskins 
stora tekniska kompetens, säger Mikael Frödell. Kunderna 
kan få hjälp med tillförlitliga råd i valet av maskiner, vilket 
naturligtvis uppfattas som något mycket positivt!

En granskning av 181 beställningar hos Skanska Maskin 
visade att beställaren ofta behövde de aktuella maskinerna 
med mycket kort varsel. 75 av de 181 beställningarna 
skulle levereras till projektet under samma dag och 32 av 
dessa skulle levereras ”med det samma”. Endast 17 av de 
181 beställningarna lades med två eller fler dagars varsel, 
trots att framförhållning belönades med reducerade priser.

Det visade sig också att logistiken i samband med 
leveransen av maskinerna saknade fast struktur. När 
Skanska Maskin har tagit emot en beställning samlas de 
aktuella maskinerna ihop från lagret och görs redo för 
leverans. Särskild personal arbetar med denna logistik, 
men i brådskande fall händer det att säljarna själva samlar 
ihop och personligen levererar rätt utrustning. Detta är en 
flexibilitet som driver stora kostnader.

Byggsektorn är decentraliserad i hög grad och det 
dagliga arbetet innehåller ofta stora inslag av osäkerhet. 
Därför måste det finnas ett visst utrymme för snabba och 
situationsanpassade lösningar. Skanska Maskin anstränger 
sig hårt för att tillgodose sina kunders behov och kunderna 
förefaller också vara mycket nöjda med servicen. Trots 
detta så finns det skäl att ifrågasätta flexibiliteten i 
transaktionen och de kostnader som uppstår.

– Kundspecifika och diversifierade tjänster innebär i 
regel högre priser, avslutar Mikael Frödell. Den totala 
kostnaden för affärsrelationen kan sannolikt sänkas om 
de olika momenten i transaktionen stramas upp och 
definieras på ett tydligare sätt.

1. Demand arises

2. Analysis of demand

5. Recieve 6. Usage 7. Return

3. Collect 4. Logistics 8. Logistics 9. Service 10. Storage
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Projektledare för studien är Mikael Frödell, doktorand vid institutionen 

för Bygg- och miljöteknik, Chalmers. Handledare är professor Per-Erik 

Josephson vid samma institution. Forskningen är finansierad av  

Formas-BIC, SBUF, CMB och Skanska.

För mer information: mikael.frodell@chalmers.se

Figuren visar en förenklad variant av den relationskarta som 
ritades upp i syfte att bättre förstå affärsrelationen mellan 
Skanska Sverige och Skanska Maskin.

Foto: Skanska Maskin

Att höja effektiviteten och stärka samarbetet tar i 
regel lång tid och kan inledningsvis medföra stora 
kostnader både för entreprenör och leverantör. Eftersom 
incitamentet för en sådan utvecklingsprocess är framtida 
lönsamhet bör långsiktigheten i samarbetet redan från start 
vara uttalad och tydlig.

– Det gäller att ha ett perspektiv som sträcker sig längre än 
till nästa kvartalsresultat. Om man tror på samarbetet som 
byggs upp och låter det ta sin tid så kommer det sannolikt 
också visa sig lönsamt i det långa loppet, säger Mikael 
Frödell. Den genomförda studien ser han som ett steg i 
riktning mot fördjupade relationer mellan entreprenörer 
och leverantörer i byggsektorn. 

– Dels kan vi peka på fördelarna som det här arbetssättet 
skulle kunna medföra, dels bidrar studien till att formulera 
de frågor som återstår att lösa för att nå dit. Först när man 
förstår hur situationen ser ut idag är det möjligt att ta fram 
välgrundade förslag till förändringar, avslutar Mikael Frödell.

Lyft på längre sikt. Fördjupade 
relationer mellan entreprenör 

och leverantör har potential 
att höja effektiviteten och öka 
lönsamheten för båda parter.

Ifrågasatt flexibilitet. I CMB:s årsbok från 2010 beskrivs hur 
långtgående anpassningar från leverantörens sida riskerar att 
leda till högre totalkostnader. Nyckelkriterier för  

effektivare relationer

1. Fokus på totalkostnad

2. Gemensamma kärnvärden

3. Vilja och kapacitet att utveckla samarbetet
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Rätt avstånd, rätt vinkel, rätt mängd. Och så ett stort mått av 
fingertoppskänsla för hur material och utrustning beter sig. Utbildningen 
till sprutbetongrobotförare består till stor del av praktisk övning, på verkliga 
byggarbetsplatser med verkligt material. Och till höga kostnader i form 
av materialförluster och omarbetningar. Alternativa utbildningsformer har 
saknats. Fram tills nu.

Virtuell träning ersätter  
dyr praktik

 N
är framtidens sprutbetongrobotförare 
för första gången övar sina färdigheter i 
skarpt läge ska de vara betydligt bättre 
förberedda än idag. Det är idén bakom 
den träningssimulator för betongsprutning 

som tagits fram av Petter Börjesson och Mattias 
Thell, mjukvaruutvecklare inom forskargruppen 
Visualiseringsteknik vid Chalmers avdelning för 
Construction Management. I en dator har de 
återskapat ett typiskt arbetsställe: ett tunnelformat 
utrymme utsprängt i ett berg. Simulatorns virtuella 
utrustning på bildskärmen styrs med hjälp av samma 
sorts fysiska robotkontrollenhet som återfinns ute på 
byggarbetsplatserna.

Efter otaliga arbetstimmar och justeringar har 
man skapat en närmast färdigutvecklad simulator. 
Omdömena från branschen är idag övervägande positiva, 
både bland företrädarna från industrin i projektets 
dedikerade referensgrupp och – inte minst – bland 
verksamma sprutbetongrobotförare. Hösten 2009, när 
arbetet med en fullständig träningssimulator påbörjades, 
var läget ett annat.

– Vi var inte säkra på om det skulle gå att återskapa 
den här komplexa miljön tillräckligt bra. När vi efter 
ett år av utvecklingsarbete för första gången lät en 
sprutbetongrobotförare testa simulatorn var han inte 
särskilt imponerad. Vi låg helt enkelt för långt ifrån 
verklighetens arbetssituation, berättar Mattias Thell. 

Det första testet har följts av många och regelbundna 
utvärderingar från erfarna yrkesmän, vars återkoppling har 
varit vägledande i utvecklingsarbetet. 

– Mycket handlar om sådant som är självklart ute 
på de verkliga arbetsställena. Hur påverkar förarens 
kroppslängd perspektiven? På vilket sätt faller 
strålkastarljuset i arbetsytans olika vinklar? Det är här som 
sprutbetongrobotförarnas åsikter blir så otroligt viktiga. 
De är de enda som ytterst kan avgöra om vi träffat rätt i 
våra simuleringar, säger Mattias Thell.
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Projektet drivs av Petter Börjesson och Mattias Thell, mjukvaruutvecklare vid 

forskargruppen Visualiseringsteknik, institutionen för Bygg- och miljöteknik, 

Chalmers. Utvecklingen är finansierat av BEFO, BESAB, Formas och SBUF.

För mer information: thell@chalmers.se

Projektets utvecklingsfas avslutas hösten 2011, men 
innan dess återstår en stor utmaning: att uppgradera 
simulatorn till 3D.

– Med stereoskopisk simulation blir autenticiteten 
betydligt större, och det är också något som våra testförare 
har efterfrågat. Men det krävs ganska omfattande 
åtgärder. Bland annat har vi under projektets gång ersatt 
det bakomliggande programmeringsramverket med en 
egenutvecklad motor, för att på så sätt kunna dra nytta 
av den allra senaste tekniken inom grafikutveckling, säger 
Petter Börjesson.

I ett nästa steg ska den färdigutvecklade simulatorn 
integreras i utbildningsplanen för sprutbetongrobotförare. 
Processen sker i nära samarbete med CBI Betonginstitutet 
och företaget BESAB, Betongsprutnings AB, som också 
är en av initiativtagarna till utvecklingsprojektet. Den 
simulerade miljön utgör inte bara ett alternativ till den 
dyra praktiken utan tillför dessutom nya möjligheter. 

– Allt som sker vid träning i simulatorn registreras och 
jämförs med de optimala parametrarna. På så sätt får 
användaren besked om vad som fungerat bra och vilka 
delar man måste jobba vidare med. Det gör det enklare att 
vässa den egna förmågan, förklarar Mattias Thell.

Möjligheterna till dokumentation och uppföljning har 
väckt stort intresse i branschen. Det finns önskemål 
om en certifieringslösning, där uppdragsgivaren genom 
ett virtuellt arbetsprov skulle kunna få ett kvitto på 
sprutbetongrobotförarens kompetens, exempelvis i 
samband med upphandlingar.

Finns det då någon gräns för hur långt den simulerade 
miljön kan ersätta verklighetens praktik? Ja, definitivt, 
anser Petter Börjesson och Mattias Thell, som poängterar 
att praktisk träning är helt nödvändig. Därmed knyter 
man an till den avgörande betydelsen av utveckla ”rätt 
känsla” – en tyst kunskap – för utrustning och material, 
något som CMB kunde rapportera om i 2010 års utgåva 
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Tyst kunskap viktig i 
anläggningsbranschen

I tunnelkonstruktioner är det vanligt att bergväggarna kläs med 
betong för att öka hållfastheten. Arbetet utförs med hjälp av en 
robotstyrd sprutteknik som ställer stora krav på operatörens 
tekniska kunskap. Men uppgiften kräver också något mer diffust 
– en fingertoppskänsla som är omöjlig att tillgodogöra sig genom 
teoretiska studier. En CMB-finansierad undersökning har utforskat 
det som kallas ”tyst kunskap” och vilken betydelse detta fenomen 
har för ett företag i anläggningsbranschen.

– Den tysta kunskapen kan beskrivas som det som ”finns 
kvar” när alla andra former av kunskap har inventerats 
och skrivits ut i instruktioner och manualer, förklarar 
Alexander Styhre, projektledare för undersökningen. Det 
är förmågan att utföra en viss uppgift utan att med ord 
kunna beskriva hur det går till. Gränsen mellan tyst och 
explicit kunskap kan vara otydlig och ofta finns båda 
varianterna representerade i ett arbetsmoment.

Studien är baserad på intervjuer med ett antal platschefer 
och medarbetare på ConCo, ett globalt anläggningsföretag 
med svenska kontor i Göteborg och i Stockholm. 
Företaget har 150 anställda i Sverige och den huvudsakliga 
verksamheten är avancerade konstruktionsarbeten i 
vägtunnlar och andra underjordiska system. Företaget är 
kunskapsintensivt och markerar sin expertis genom en 
slogan som lyder ”ConCo – Built on Knowledge”.

Arbetet på ConCo innefattar bland annat att spruta 
betong på tunnelväggar med hjälp av en speciell robot. 
Detta moment anses vara komplicerat – varje bergvägg är 
unik och operatören måste välja en lämplig arbetsmetod 
utifrån de förutsättningar som råder. Stora krav ställs också 
på appliceringen; det får varken bli för mycket eller för 
lite betong. Sprutningen kräver speciell kompetens och 
erfarenhet, men även rätt ”känsla”. Det handlar om att 

vara uppmärksam på hur utrustningen uppför sig – hur 
den låter, luktar och rör sig. 

Den sinnesorienterade varianten av tyst kunskap kallas 
”estetisk kunskap”. Det finns operatörer som aldrig lär sig 
att till fullo behärska de mer komplicerade momenten i 
betongsprutningen. Det handlar inte om bristande vilja 
eller ambition. Det som saknas är känslan: förmågan att 
uppmärksamma signalerna från utrustningen och att 
anpassa arbetet därefter.

– Estetisk kunskap är ett intressant koncept som kan 
förklara varför de individuella medarbetarna har olika 
förutsättningar att utföra en svår uppgift, säger Alexander 
Styhre. För företag som ConCo är det viktigt att förstå 
betydelsen av det kunnande som inte kan förmedlas 
genom manualer eller traditionella utbildningar. Alla 
organisationer har mycket att vinna om de lyckas stärka 
och dela den tysta kunskapen.

Forskningen utförs av professor Alexander Styhre, Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet, i samarbete med tekn.dr Pernilla Gluch, 

universitetslektor vid institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers. 

Projektet är finansierat av FORMAS.

För mer information: alexander.styhre@handels.gu.se

Virtuellt vs. verkligt. Om tyst kunskap och betydelsen av 
”rätt känsla” vid betongsprutningen står att läsa i CMB:s 
årsbok från 2010.

av årsboken. Simulatorns främsta styrka är således som en 
förberedelse inför de praktiska momenten.

– Två av nyckelfärdigheterna lämpar sig särskilt väl för 
träning i simulatorn. Det handlar om att hålla ett lagom 
avstånd mellan munstycke och arbetsyta, samtidigt som 
appliceringen av betongen sker vinkelrätt i förhållande 
till arbetsytan. Har man med sig de delarna redan innan 
praktiken kan man hålla en högre kvalitet i det utförda 
jobbet, vilket sparar pengar, säger Petter Börjesson.

Det är inte bara på hemmaplan som möjligheten 
till en mer kostnadseffektiv utbildning till 
sprutbetongrobotförare har uppmärksammats. 
När Tommy Ellison, tekniskt ansvarig på BESAB, 
presenterade simulatorn på en internationell konferens för 
tunnelbyggande i Kanada 2010 var mottagandet mycket 
positivt. De båda mjukvaruutvecklarna för nu samtal med 
olika företagsinkubatorer om en framtida, global lansering.

– Sprutbetongförstärkning används vid byggen världen över, 
och det är inte bara här hos oss som utbildningskostnaderna 
är höga. Vi kan erbjuda en unik lösning som leder till 
kapade kostnader. Den kommersiella potentialen är med 
andra ord betydande, säger Mattias Thell.
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Stor förbättrings- 
potential i planeringen  
av VVS-arbeten
Tack vare den tekniska utvecklingen levererar idag VVS-montörernas arbete 
större värde per investerad krona än någonsin tidigare. Samtidigt utgörs så 
mycket som en tredjedel av arbetstiden av tidsförluster – moment som inte 
tillför något egentligt värde. En av förklaringarna ligger i bristande insikt om 
montörernas arbetssituation.

Det visar en studie gjord inom styrkeområdet Produktion 
vid Chalmers, i samarbete med branschorganisationen 
VVS-företagen och Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond, SBUF. Vid sammanlagt åtta om- 
och nybyggnadsprojekt, av varierande karaktär och 
omfattning, har VVS-montörernas arbetsvecka observerats 
i detalj.

Resultaten ger vid handen att i genomsnitt endast 
13 procent av arbetstiden upptas av det faktiska 
monteringsarbetet. Förberedelser utgör 52 procent medan 
återstående arbetstid ägnas åt det som kategoriseras som 
tidsförluster. Det handlar till exempel om förflyttning 
mellan arbetsstället och onödigt avlägsna arbetsbodar och 
materialförråd, ogenomtänkta leveranser av material och 
väntan på grund av bristfällig planering. 

Proportionerna i arbetstidens fördelning har överraskat 
branschen. Per-Erik Josephson vid Chalmers avdelning för 
Construction Management har lett studien. 

– De flesta hade förväntat sig mindre tidsförluster och 
en större andel monteringsarbete. Den enda rimliga 
förklaringen är att man helt enkelt har vant sig vid en 
arbetssituation som bygger på ständig anpassning och 
omplanering, säger Per-Erik Josephson, som samtidigt 
framhåller att skillnaderna i tidsförluster är stora mellan de 
undersökta projekten. 

Utmärkande för de mest effektiva projekten i studien är 
framför allt två omständigheter. För det första handlar det 
om välorganiserade arbetsplatser som präglas av ordning 
och reda. Med rätt material och utrustning, på rätt plats 
och vid rätt tidpunkt, ökar flytet i monteringen väsentligt. 
I det sammanhanget spelar också informationsflödet 
mellan de olika yrkeskategorierna en viktig roll. Enkla 
åtgärder, som att ingående vattenledningar är ordentligt 
uppmärkta när VVS-montören kommer till byggstället, 
sparar mycket tid.

För det andra finns ett tydligt samband mellan effektivitet 
och graden av motivation. Medan montörerna i vissa 
projekt nöjde sig med att ”göra jobbet”, utan att reflektera 
över eventuella förbättringsområden, fanns i de effektivare 

Studien har genomförts av professor Per-Erik Josephson, institutionen för 

Bygg- och miljöteknik, Chalmers, Lasse Björkman (tid. Saukkoriipi), doktorand 

vid samma institution och Rolf Kling, VVS-företagen. Projektet har initierats av 

VVS-företagen och är finansierat av SBUF. 

För mer information: per-erik.josephson@chalmers.se

projekten ett engagemang och en strävan att hitta de 
bästa lösningarna. Och motivation är i sin tur en fråga 
om ledarskap, menar Per-Erik Josephson med hänvisning 
till de intervjuer med montörerna som genomförts inom 
ramarna för studien. 

– VVS-montörernas arbetssituation inbegriper visserligen 
ett stort mått av självständighet, men samtidigt är 
det viktigt för varje individ att känna sig sedd av 
arbetsledningen och få en bekräftelse på att det arbete man 
utför är betydelsefullt. Tyvärr saknas ofta den responsen 
ute på byggarbetsplatserna, och den här yrkesgruppen 
tenderar att bli förbisedd. Det begränsar naturligtvis 
möjligheterna att jobba effektivt.

Just att uppmärksamma och bidra till kunskap om VVS-
montörernas arbetssituation, är ett av studiens viktigaste 
syften. Med en fördjupad insikt skapas starkare incitament 
hos de olika aktörerna att anpassa planering, organisation 

Utrymme för förbättring. Att 
så lite som 13 procent av VVS-

montörernas arbetstid utgörs 
av faktiskt monteringsarbete 

överraskar i branschen.

och ledning till montörernas behov och förutsättningar. 
Trots den tydliga förbättringspotentialen menar Per-
Erik Josephson att en nollvision för VVS-montörernas 
tidsförluster inte är realistisk. 

– Byggprojekt är komplicerade och kräver samordning 
mellan många yrkeskategorier och därför är en viss grad 
av tidsförluster ofrånkomliga. Men om nivån kan pressas 
ned till i genomsnitt 20-25 procent, till förmån för 
det faktiska monteringsarbetet, så skulle detta vara en 
fantastiskt god utveckling.

”VVS-montörerna har helt enkelt 
vant sig vid en arbetssituation 
som bygger på ständig 
anpassning och omplanering.” 
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Många byggnader, både bostäder 
och andra fastigheter, står inför 
omfattande renoveringar. Som 
här, på Drakenbergsgatan på 

Södermalm i Stockholm. 

Beslutsstöd för hållbar 
renovering 
Tilläggsisolering, badrum, energieffektiva fönster eller rentav riva och bygga nytt? 
Besluten som måste fattas kring en byggnad i behov av renovering är många – och 
komplexa. Vad som i utgångsläget framstår som mest ekonomiskt kan medföra 
höga kostnader i framtiden.

Frågan om hur renoveringsåtgärder kan organiseras och 
genomföras mest effektivt är en av utgångspunkterna för 
ett nystartat forskningsprojekt vid Chalmers avdelning 
för Construction Management. Syftet är att klarlägga hur 
byggföretag och andra aktörer kopplade till byggsektorn 
använder livscykelkostnadsberäkningar, LCC, som 
en del i underlaget inför renoveringsbeslut. Det tre år 
långa projektet bedrivs huvudsakligen inom ramen för 
doktoranden Kjerstin Ludvigs avhandlingsarbete.

– Med LCC får man en helhetsbild av kostnaderna för 
renoveringen, inklusive de kostnader som uppkommer 
på längre sikt, säger Kjerstin Ludvig, och lyfter fram 
energiförbrukningen som ett viktigt exempel. 

– Sett över tid hör energikostnaden för uppvärmning 
och varmvatten till de allra största kostnaderna för 
ett hus. Här finns också den största miljöpåverkan. 
LCC gör det möjligt att ställa framtida, löpande 
kostnader mot storleken på den initiala investeringen i 
renoveringsåtgärder. 

Idag finns ett flertal LCC-beslutsverktyg anpassade för 
byggsektorn, och intresset bland aktörerna är stort. Ändå 
har det förväntade genomslaget uteblivit.

– Ambitionen med studien är just att klarlägga orsakerna 
till det. Vi kommer framför allt att följa och analysera 
beslutsprocesserna, från det att renoveringsbehovet 
konstateras till själva beslutet och val av metod. På vilket 
sätt LCC kommer in i processen och hur man hanterar 
detta, säger Kjerstin Ludvig.

Projektet startade våren 2010 och kommer under 
hösten 2012 att resultera i en licentiatuppsats liksom en 
sammanfattning av resultaten i en populärvetenskaplig 
rapport.

Ansvariga för projektet är docent Pernilla Gluch, projektledare, Kjerstin Ludvig, 

doktorand och docent Göran Lindahl, implementeringsledare. Samtliga vid 

institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers. Projektet finansieras av 

Formas, BIC och CMB.

För mer information: kjerstin.ludvig@chalmers.se

Följ vårt arbete på  
www.cmb-chalmers.se

www.cmb-guldhuset.se
Guldhuset har fått en egen hemsida. Här finns 
tävlingskriterier, tidigare vinnare och pressmaterial. 
Det är också här vi tar emot nomineringarna till nästa 
års tävling. Välkommen!

31 recommendations  

for increased profit 

Reducing waste

Per-erik JosePhson and Lasse BJörkman

Följ upp kostnader  
för kvalitetsbrister

Förutsättningar för byggverksamhet  
och lärdomar från annan industri

Per-erik JosePhson och Johnny Lindström

Rapporter i nytt format
Vi har tagit fram ett nytt format för forskningsrapporter. 
Målsättningen är att göra den CMB-relaterade forskningen 
mer tillgänglig och nå ut till en bredare grupp intressenter.

CMB Bygglunch
Under våren 2011 har CMB tagit över Byggcentrums 
populära lunchseminarier. Byggluncherna har alltid 
varit uppskattade och vår ambition är att fortsätta 
driva verksamheten i samma anda. 

Peab Post Hotel
Minirapport från Bygglunch 2011-04-12

Håkan Sibbesson och Sandra Marrero, två 
nyckelpersoner i Peabs arbete med nya Post 
Hotel på Drottningtorget i Göteborg.

Vid CMB:s första Bygglunch presenterades Peabs arbete med ombyggandet av 
centralposthuset vid Drottningtorget. Håkan Sibbesson, arbetschef, beskrev 
bland annat hur bevarandekravet har påverkat byggprocessen.

– Vi har nästan dagligen hanterat avväganden som handlar om att bevara det 
gamla och samtidigt uppfylla de krav som ställs på nybyggnation.

Drottningtorget är centralt beläget i Göteborg och trafiksituationen kring bygget 
har ställt stora krav på materialhanteringen. Sandra Marrero är logistikansvarig i 
projektet och hon betonade vikten av struktur och tydlig arbetsfördelning.

– Det går inte att driva ett bygge av den här kalibern om alla får göra som de vill. 
Produktionen ska fokusera på sitt medan vi som arbetar med logistiken ser till att 
materialet kommer in på ett smidigt sätt.

I projektet har inget annat än klockslagsleveranser accepterats och en stor del 
av materialet har transporterats in efter ordinarie arbetstid, vilket har frigjort 
värdefull byggtid. Och Sandra Marrero konstaterade att leverantörerna snabbt 
lärde sig vilka regler som gällde.

– Vi betalar för materialet och då är det också vi som bestämmer när det ska 
levereras, det är inte konstigare än så.

Bygglunch
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Mycket att vinna på 
minskade kvalitetsbrister
Kostnaderna för kvalitetsbrister inom byggsektorn kan uppgå till nära en tredjedel 
av produktionskostnaden för ny- och ombyggnadsprojekt. Med ett systematiskt 
kvalitetsarbete finns därför stora summor att spara. Komplicerat? Inte nödvändigtvis.

– Byggföretagen kan lära mycket av annan industri när 
det gäller att minska kvalitetsbristkostnaderna, konstaterar 
Johnny Lindström vid Handelshögskolan i Stockholm.  
I en studie har han, tillsammans med Per-Erik Josephson, 
Chalmers, visat hur erfarenheterna av framgångsrikt 
kvalitetsarbete inom andra industrigrenar även kan 
tillämpas i byggsektorn.

En minskning av kvalitetsbristerna skulle innebära sänkta 
kostnader för alla parter och större trygghet för kunder 
och andra intressenter. Förutsättningarna att lyckas med 
ett sådant arbete är också goda – inte minst på grund 
av byggföretagens projektorienterade arbetssätt, där 
huvudprocessen upprepas ofta och kan förbättras över tid. 

– Inom exempelvis bostadsbyggandet ligger man redan 
långt framme i kvalitetstänkandet. Men generellt har 
byggföretagen haft ett mer kortsiktigt perspektiv. Fokus 
har varit vinstmaximering i varje projekt, snarare än 
löpande ansträngningar för att effektivisera processerna 
och på så sätt uppnå en varaktigt lägre kostnadsnivå, säger 
Per-Erik Josephson, som menar att problemet ligger i en 
brist på insikt.

– Om byggföretagen fullt ut förstod hur stora summor 
som finns att spara på förbättrad kvalitet skulle de här 
frågorna få en helt annan prioritet. 

Studien visar också att omställningen mot en mer 
kvalitetsorienterad organisation inte behöver vara svår 
och krånglig. I de intervjuer som genomförts med 
olika byggföretag framkom nämligen att det redan idag 
genomförs mätningar och uppföljning av exempelvis 
kassationer, stopptid i produktionen och garantikostnader 
– verksamhetsfaktorer som alla fungerar som indikatorer 

på kvalitetsnivån. Med dessa delar på plats blir 
utmaningen att sortera in de olika mätningarna under en 
gemensam strategi för kvalitetsbrister. 

– Ingenjörer har ofta en vilja att skapa nya, avancerade 
system som kanske egentligen inte behövs. Då är det 
effektivare att utgå ifrån de parametrar som redan finns 
och fungerar på företaget, och sedan stegvis komplettera 
och utveckla strategin. Långsiktighet är ett måste, den här 
sortens förbättringsarbete tar tid, säger Johnny Lindström. 

Potentialen för ett framgångsrikt kvalitetsarbete i 
byggsektorn är alltså stor. Men hur kan företagen praktiskt 
arbeta med dessa frågor? I studien presenteras fem 
konkreta uppmaningar till byggsektorns aktörer.

Kostnadsminimera genom att reducera kvalitetsbristerna 

Många byggföretag bedriver idag ett alltför ensidigt 
kostnadsminimeringsarbete, exempelvis genom att 
spela ut leverantörer mot varandra. En sådan strategi 
är inte långsiktigt hållbar och riskerar att fungera 

Studien har genomförts av professor Per-Erik Josephson, institutionen 

för Bygg- och miljöteknik, Chalmers, och ekonomie doktor Johnny 

Lindström, Handelshögskolan i Stockholm. Projektet har finansierats av 

Formas, BIC och CMB.

För mer information: per-erik.josephson@chalmers.se

Kostsam kvalitetsbrist. 
Omdragning av rörledningar 

till följd av ändring i den 
ursprungliga planen.

kontraproduktivt. Identifiering och reducering av 
kvalitetsbrister leder istället till förbättrade processer och 
därigenom en varaktigt lägre kostnadsnivå. Detta arbete 
kan därför betraktas som ett mål i sig.

Synliggör goda exempel

Snabba och positiva effekter av ett systematiskt 
kvalitetsbristarbete stärker medarbetarnas acceptans 
inför det nya synsättet på verksamheten, och banar väg 
för fortsatta åtgärder. Det goda exemplets makt gör det 
lämpligt att ta sig an de största och mest uppenbara 
”problemområdena” först.

Synliggör ledarskapet i teori och handling

Det är företagsledningens ansvar att skapa en kultur 
där kvalitetsfrågorna spelar en central roll. Här krävs ett 
synligt ledarskap, som i både teori och praktik blir en 
förebild för resten av organisationen. Genom att från 
ledningshåll uppmärksamma enskilda, goda exempel på 
kvalitetsförbättringar skapas ett driv bland medarbetarna 
att lyfta fram ytterligare svagheter i processerna.

Använd begrepp och mått som accepteras och leder rätt

För att undvika att kvalitetsbristarbetet leder fel måste 
både mått och kommunikationsmetod väljas med omsorg. 
Ogenomtänkta mått på exempelvis produktivitet kan få 
motsatt effekt i form av kostsam överproduktion. När 
det gäller kommunikationen så måste den uppfattas 
och accepteras av både sändare och mottagare. En av 
de intervjuade experterna berättar hur han undviker 
facktermer som ”processoptimering” och istället talar med 
medarbetarna om ”strultid” respektive ”strulfri tid”.

Gör mätresultaten greppbara för alla i organisationen

Byggföretagen uppmanas att omsätta mätningarna av 
kvalitetsbrister i en form som blir relevant också på 
styrelse- och ledningsgruppsnivå. Det handlar främst 
om att, med grund i de data som samlats in, göra 
en uppskattning av företagets totala kostnader för 
kvalitetsbrister. Detta kan sedan sättas i relation dels till 
hur stora summor de genomförda åtgärderna har sparat, 
dels till fortsatta investeringar för kvalitetsförbättring.

I studiens rekommendationer, som tar sin utgångspunkt 
i byggföretagens specifika villkor, betonas särskilt vikten 
av tydlighet. Det gäller både för syftet och målen med 
kvalitetsarbetet, men också för själva processen i sig. 

– När du direkt kan identifiera och sätta en prislapp på 
kvalitetsbristerna – i kronor eller minuter – blir det lätt för 
organisationen att inse behovet av förändring. Alla företag 
har olika förutsättningar, och därför finns inget facit. Är 
detta relevant för vårt företag? Var skapas värde hos oss? 
Det är frågor man hela tiden måste ställa sig. Först då kan 
kvalitetsarbetet bli effektivt, avslutar Per-Erik Josephson.

”Om byggföretagen fullt ut 
förstod hur stora summor som 
finns att spara på förbättrad 
kvalitet skulle de här frågorna få 
en helt annan prioritet.”  
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Intressekonflikt när 
akademi möter industri
Industridoktorander löper under arbetet med sina avhandlingar stor risk att 
hamna i lojalitetskonflikter, när värdföretagens högt ställda förväntningar 
kolliderar med akademins krav på teoretiskt djup. För att forskningen ska 
komma till sin fulla rätt är en attitydförändring nödvändig.

Studien har genomförts av Christine Räisänen, institutionen för Bygg- och 

miljöteknik på Chalmers, och är en del i ett större forskningsprojekt, vars syfte är 

att utvärdera hur medarbetare och forskare upplever företagsförlagd forskning. 

Denna delstudie har finansierats av CMB.

För mer information: christine.raisanen@chalmers.se

Det anser Christine Räisänen, språkvetare vid Chalmers 
avdelning för Construction Management. Hon står 
bakom en uppföljningsstudie av industridoktoranders 
avhandlingsarbeten vid företag inom byggsektorn. 
Den tvärvetenskapliga studien, genomförd i 
samarbete med CMB:s Per-Erik Josephson och en 
av nämnda industridoktorander, fokuserar främst på 
forskningsprocessen och spridningen av resultaten. 
Syftet har bland annat varit att klarlägga hur länken 
mellan forskning och praktik kan stärkas. Och i det 
sammanhanget spelar frågan om doktorandernas 
arbetssituation en viktig roll.

– Industridoktorandernas perspektiv faller mellan stolarna. 
Företagen där avhandlingsarbetet bedrivs är i regel mycket 
resultatinriktade, vilket i sin tur minskar förståelsen för det 
som är doktorandens huvuduppgift – att skriva en relevant 
avhandling, säger Christine Räisänen.

Dilemmat förstärks ytterligare av det faktum att 
doktoranden under flera år fysiskt befinner sig ute på 
företaget, utan någon tätare kontakt med sin institution 
och handledaren där. Denna distans kan på sikt leda 
till att förståelsen för forskarrollens särprägel urholkas. 
Doktoranden ses som ”en i gänget” och förväntas leverera 
i samma omfattning som andra medarbetare. Tillsammans 
med akademins krav på vetenskaplighet och kvalitet i 
forskningsarbetet blir belastningen i längden orimlig. 
Ansvaret för en hållbar lösning, menar Christine Räisänen, 
vilar på företaget och institutionen gemensamt. 

– Doktoranden får inte bli en medlare mellan de båda 
sidorna. De måste kommunicera direkt med varandra, 
både på handledarnivå och mellan avdelning och 
institution, för att tillsammans nå en intressebalans 
som doktoranden mäktar med. Men det förutsätter 
en gemensam insikt om att parterna kan lära sig av 
och komplettera varandra. Tyvärr saknas ofta det 
förhållningssättet. 

Inom ramen för det tvärvetenskapliga angreppssättet 
svarar Christine Räisänen för det perspektiv som fångar 
upp de kommunikativa aspekterna av forskningsprocessen.  
Vilken betydelse har detta traditionellt sett “mjuka” 
område för företagens möjligheter att praktiskt driva 
igenom de organisationsförändringar som motiveras av 
industridoktorandernas forskningsresultat? 

Uppföljningsstudien visar bland annat att kännedomen 
och acceptansen inför forskningsprocessen och resultaten 
av denna är som störst på de högre nivåerna i företagen. 
Längre ned i organisationerna saknas oftast kunskap inte 
bara om syftet med förändringarna utan också om att de 
vuxit fram ur ett avhandlingsarbete. Samtidigt finns också 
en generell skepsis gentemot förändringar. Förankring och 
kommunikation spelar därför en avgörande roll.

– För att lyckas måste hela organisationen redan från 
början känna en delaktighet. Bara om alla förstår 
grunden till förändringarna och ser meningen med det 
man gör kommer de nya lösningarna fungera varaktigt, 
säger Christine Räisänen, som tror att både det 
tvärvetenskapliga angreppssättet och metaforskning – 
”forskning om forskningen” om man så vill – kommer 
att bli vanligare framöver. 

– Absolut. Enligt min uppfattning är det helt nödvändigt. 
Den här sortens forskning gör det möjligt att sätta fingret 
på betydelsefulla faktorer som annars hade passerat förbi. 
Att förstå varför något har fungerat bra eller mindre bra 
innebär möjligheter till justeringar i redan genomförda 
projekt. I klartext betyder det effektivare och totalt sett 
lönsammare lösningar, som samtidigt hjälper forskare och 
doktorander att utvecklas ytterligare.

”Bara om alla förstår grunden till 
förändringarna och ser meningen 
med det man gör kommer de nya 
lösningarna fungera varaktigt.” 
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Design and Construction
Project Management
ETT MASTERPROGRAM PÅ CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 

För att säkerställa ett bra ledarskap i samhällsbyggandet 
krävs ett helhetsperspektiv på byggande och förvaltning. 
Samhällsdebatt, modern managementfilosofi, 
ekonomistyrning och internationella frågor är viktiga 
delar i detta. Många arkitekter och civilingenjörer inom 
byggsektorn har god teknisk kunskap och stor drivkraft, 
vilket tar dem till viktiga ledningsuppgifter tidigt i 
karriären. Uppgifter som fordrar ökad insikt i ledandets 
psykologi och i frågor som rör relationerna mellan 
projekteringens och byggarbetsplatsens olika intressenter. 

Managementutbildningen Design and Construction 
Project Management (DCPM) förser byggsektorn med 
professionella medarbetare med en kompetens som allt 
fler företag efterfrågar. Den nära kopplingen till industrin 
borgar för en utbildning som ger studenterna en god bas 
för strategiskt ledande positioner.

Utbildningen, som ges under år fyra och fem, 
omfattar 120 högskolepoäng och ger arkitekter och 
ingenjörer kunskap att kritiskt analysera och effektivt 
förändra och utveckla verksamheter. Bland ämnena 
finns projektledning, organisering i företag och projekt, 
design, kvalitets- och miljöstyrning, ekonomi och 
fastighetsrelaterade ämnen. En majoritet av studenterna 
kommer från Sverige men masterprogrammet, som ges på 
engelska, lockar studenter från hela världen. 

CMB:s roll är att stödja utvecklingen och genomförandet 
av managementutbildningen. CMB förmedlar praktiska 
erfarenheter via gästföreläsare, medverkar aktivt i 
studenternas projektarbeten samt initierar och stöder 
genomföranden av examensarbeten. Utbildningen 
erbjuder på så sätt en stor interaktion med näringslivet.

Michel Kalyun
The combination of theory and practice has been very useful and worthwhile. The 
courses have many good and experienced teachers and guest lecturers, and we get 
to learn from real life examples. In my future profession I would like to influence 
and develop the business together with open-minded and enthusiastic people.

Dāvis Barbars 
I have been able to step back and look at the “big picture” of the 
construction industry. The programme has provided me with new 
insights and helped me to consider different perspectives on many 
aspects. It has also given me an insight in how things are done in 
another country and what the differences are on the international level.

Joonas Pusila 
The DCPM programme has been an opportunity for me to see the things I’ve 
learned, while working on construction sites, from a different perspective and 
to further develop some already learned skills. I hope to find a challenging work 
where I can develop my skills continuously and after a while start educating future 
project managers.

Nína Baldursdóttir
To present different methods of management coupled with real-life 
assignments are the greatest strengths of the programme. Through 
the courses we also get a chance to develop our critical thinking, 
something I think will be beneficial for the future.

Jenny Askåsen 
Något som jag har lärt mig och kommer ta med mig i min framtida 
yrkesroll är hur viktigt det är att alla som är delaktiga i ett projekt 
har en gemensam vision och målbild att arbeta mot. För att uppnå 
ett bra resultat krävs också ett tydligt ramverk att förhålla sig till.
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Internationellt fokus för 
dynamisk uppsats-duo
Konstellationen kan te sig en smula oväntad. Hon, den erfarna platschefen som på grund 
av anställning aldrig hann avsluta sitt examensarbete ”i tid”. Och han, den unge kinesiske 
studenten som i Sverige och Chalmers sett möjligheten till utbildning inom ledarskap i 
byggsektorn. Två skilda bakgrunder som kompletterar snarare än krockar med varandra.

 D
et är inom ramen för DCPM-programmets 
examensarbete som Charlotta Berggren 
och David Ma sedan hösten 2010 bedriver 
forskning om de organisatoriska skillnaderna 
mellan svensk och kinesisk byggsektor. Syftet 

är att skapa kännedom om goda exempel på effektivitet 
och samtidigt identifiera områden där byggföretagen i de 
båda länderna kan lära av varandra.

Charlottas och Davids pågående samarbete hör samman 
med det engagemang som Charlottas arbetsgivare, 
Wikström VVS-Kontroll, har i Kina sedan flera år 
tillbaka. Bland företagets uppdrag märks rådgivning 
inom klimatkontroll och en skräddarsydd utbildning 
i energieffektivitet för ett femtiotal medarbetare vid 
företaget Hundred Group i Peking. 

– Marknaden är enormt expansiv. I Kina bygger man 
motsvarande ett helt Sverige – varje år. Efterfrågan på 
kompetens är stor, inte minst när det gäller ”gröna 
lösningar” och management. På Wikström har vi visat att 
det inte krävs en jätteorganisation för att framgångsrikt ta 
steget österut, säger Charlotta. Hon är chef för DELTAte, 
ett dotterbolag till Wikström VVS-Kontroll, specialiserat 
på alternativa ventilationssystem.

Gott rykte, trevliga människor och kostnadsfri utbildning, 
det var grunden för den då 23-årige David Mas beslut att 
ta ett steg i omvänd riktning, från Kina till Sverige och 
Chalmers DCPM-utbildning. Under ett nätverkstillfälle 
arrangerat i syfte att länka samman studenter och näringsliv 
inför examensarbetet träffade han för första gången Stefan 
Pettersson, vd för Wikström VVS-Kontroll, vilket kom att 
bli startskottet för samarbetet med Charlotta.

– Vi fann direkt en gemensam nämnare i intresset för 
organisationsskillnader och den betydelse de får för 
byggsektorn i ett internationellt perspektiv, säger David. 
Som ett exempel nämner han att det i Kina går betydligt 
snabbare än i Sverige att inhämta nödvändiga tillstånd och 
komma igång och bygga.

– Det låter ju onekligen positivt, men det kan också 
vara så att just snabbheten medför problem senare i 
byggprocessen, säger Charlotta. Problem som kanske inte 
uppstår i de svenska, trögare processerna. Här vill vi bidra 
med mer kunskap. 

Dessa frågeställningar står alltså i fokus när Charlottas 
och Davids arbete nu går in i ett slutskede. Valet av 
metod för insamling av det empiriska materialet har fallit 
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Mentorer sökes
Samhällsbyggnadssektorn står inför en 
generationsväxling där värdefull kompetens och 
erfarenhet riskerar att gå förlorad. Därför har CMB 
startat ett mentorprogram för masterutbildningen 
Design and Construction Project Management. 
Målet är att skapa förutsättningar för en dialog 
som hjälper både mentor och adept att tydliggöra 
sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Mentorprogrammet löper under utbildningens 
sista år och består av regelbundna möten mellan 
mentor och adept. Varje ”mentorpar” arbetar mot 
tydliga mål som ställs upp när samarbetet inleds, 
men det är upp till de båda parterna att besluta 
om mötesplatser, mötesfrekvens och vilka frågor 
som ska diskuteras.

CMB söker mentorer som vill dela med sig av 
sin erfarenhet och ta aktiv del i studenternas 
yrkesmässiga och personliga utveckling. 
Åtagandet som mentor är stimulerande och 
utmanande. Det ger en inblick i dagens 
verksamhet på Chalmers och innebär samtidigt 
en unik möjlighet att verka som ambassadör för 
det egna företaget gentemot akademin.

För mer information om CMB:s mentorprogram:  
www.cmb-chalmers.se

på djupintervjuer, med tre företag från byggindustrin i 
respektive land. En i Kina långt ifrån okomplicerad ansats. 
För att kunna genomföra intervjuerna med de utvalda 
kinesiska företagen var det nödvändigt att vara på plats. 

– Något annat än att resa dit hade varit otänkbart. 
Det personliga mötet är helt avgörande i den kinesiska 
affärskulturen, att presentera sig och etablera en kontakt, 
säger David.

På tal om kultur – vilka erfarenheter har Charlotta och 
David gjort utifrån sitt eget, internationellt präglade 
samarbete? Övervägande mycket positiva, visar det sig.

– Några krockar har det inte blivit. Tvärtom har våra 
skilda kulturella bakgrunder varit berikande. De svenska 
och kinesiska mentaliteterna passar faktiskt ganska bra 
ihop. Det finns en delad syn på att ’lagom är bäst’ och den 
inställningen gör det lätt att förstå varandra och komma 
överens, säger David.

– Också erfarenhetsmässigt kompletterar vi varandra 
väldigt väl. David kommer in med det akademiska 
perspektivet medan jag själv, efter snart 20 år inom 
Wikströms, praktiskt vet var i byggprojekten de stora 
problemen ofta uppstår, lägger Charlotta till. 

I juni 2011 ska arbetet vara färdigt. Därefter är 
målsättningen publicering i någon av de internationella 
forskningstidsskrifterna, allt för att nå ut så brett som möjligt. 

– I och med att vi lyfter fram det mest positiva från 
byggsektorn i respektive land kan resultaten användas av 
byggföretag för att vässa sin effektivitet, både här och i 
Kina, säger Charlotta.

Vad som händer efter examensarbetet är ännu inte klart, 
men om Charlotta och David får råda är det inte sista 
gången de jobbar tillsammans. 

– Vi hoppas verkligen på en fortsättning i någon form! 
Den kontakt Lotta och jag har byggt upp sedan i höstas 
har alla förutsättningar att vara givande också i framtiden, 
säger David och får nickande medhåll från Charlotta.
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Design and Construction Project Management 
(DCPM) is one of Chalmers’ about 50 Master’s 
programmes established in 2007. All teaching is delivered 
in English, and the programme is run by Construction 
Management (BoM) in cooperation with Architecture (A) 
and Service Management (I). The overall objective of the 
course is to strengthen management in the construction 
and built environment sector. The right education equip 
the students to become a valuable resource in society, 
at the same time as they acquire excellent prospects for 
developing strong, personal careers.

The course brings together students from various 
educational backgrounds and nationalities. Approximately 
one third of the programme members are international 
students from countries including China, Iran, Germany, 
Portugal, Honduras, Bangladesh, Tanzania, Ethiopia, 
Zambia, Pakistan, France, the Netherlands, Mexico, Spain, 
Poland, India, Turkey and the USA.

Sedan 2007 är Design and Construction Project 
Management (DCPM) ett av Chalmers cirka 50 
masterprogram. All undervisning bedrivs på engelska och 
programmet ges av Construction Management (BoM) i 
samverkan med Arkitektur (A) och Service Management 
(I). Det övergripande syftet med utbildningen är att stärka 
ledarskapet i samhällsbyggnadssektorn. Det innefattar 
bland annat att bygga upp en bättre förståelse för de 
olika aktörernas villkor och drivkrafter, vilket skapar 
bra förutsättningar för långsiktig samverkan. Med rätt 
utbildning blir studenterna en viktig resurs i samhället, 
samtidigt som de har goda möjligheter att bygga upp 
starka, personliga karriärer.

Utbildningen samlar studenter med olika 
utbildningsbakgrund och nationalitet. Programmet 
har ungefär en tredjedel internationella studenter från 
bland annat Kina, Iran, Tyskland, Portugal, Honduras, 
Bangladesh, Tanzania, Etiopien, Zambia, Pakistan, 

Frankrike, Holland, Mexiko, Spanien, Polen, Indien, 
Turkiet och USA.

Kurserna drar nytta av DCPM:s samarbete med 
näringslivet och ofta används exempel från dagsaktuella 
frågeställningar och projekt. Efter att ha gått igenom 
programmet har studenterna en god förståelse för 
organisationer och projekt inom byggsektorn samt hur 
dessa fungerar och styrs. Exempel på möjliga arbetsplatser 
är arkitektkontor, byggföretag och konsultföretag 
med uppgifter kring utveckling, planering och 
verksamhetsledning.

DCPM är ett av Chalmers mest populära masterprogram. 
Drygt 1 500 internationella studenter har sökt DCPM och 
ungefär 600 av dessa har utbildningen som förstahandsval. 

För mer information, välkommen att kontakta 
Göran Lindahl, som är ansvarig för masterprogrammet: 
goran.lindahl@chalmers.se.

Utbildningens innehåll

Nordic architecture, part BNordic architecture, part A

Projects in Master’s programme Design for
sustainable development or Architecture

Research by design

Financial
management

Real estate finance
and economics

Construction governance

Master’s thesis

Service management for 
construction and facilities

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

The courses benefit from DCPM’s links with the local 
business community, and frequently use examples 
from current issues and projects. On completing the 
programme, the students will have a sound understanding 
of the organizations and projects in the construction 
sector and how they operate and are managed. Examples 
of possible work placements include architect’s 
offices, building companies and consultancy firms 
in the construction sector on assignments relating to 
development, planning and business management.

DCPM is one of Chalmers’ most popular Master’s 
programmes. About 1,500 international students have 
applied for DCPM, of whom no fewer than 600 have 
listed the course as their first choice. 

For more information, please contact Göran 
Lindahl, director of the Master’s programme:  
goran.lindahl@chalmers.se.

Construction governance

Managing organisations in the construction industry

Construction governanceProject management

Construction processes
and management

Design processes
and management

Strategic
management

Leadership and
communication

Knowledge and learning
in project organisations

International
projects

Environmental
management

Construction processes
and management

Design processes
and management

Projects in Master’s programme Design for
sustainable development or Architecture

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4
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Katalysator för  
positiv förändring
CHALMERS STYRKEOMRÅDE SAMHÄLLSBYGGNAD

Hållbar utveckling av infrastruktur, arbetsmiljö 
och boende är avgörande för människans framtid. 
Chalmers har länge varit starkt bidragande inom 
dessa områden genom forskning, innovation och 
utbildning av ingenjörer och arkitekter. Styrkeområdet 
Samhällsbyggnad innebär en möjlighet att möta dessa 
utmaningar på ett nytt och accelererat sätt, på tvärs 
genom discipliner och med bredare intern och extern 
förankring. Styrkeområdet håller på att ta form och bli 
en reell mötesplats för akademi, samhälle och näringsliv. 

I syfte att identifiera profiler och aktiva fält har 
styrkeområdet inventerat centrumbildningar, gjort en 
nationell och internationell omvärldsanalys, rekryterat 
forskarassistenter inom Chalmers gemensamma satsning 
och etablerat kontakter med prefekter och forskare 
vid institutionerna Arkitektur, Bygg- och miljöteknik, 
Energi och miljö, ITIT och Teknikens ekonomi 
och organisation, samt flera olika branschaktörer. 
Chalmers styrkeområden är i dagsläget åtta till antalet: 
Samhällsbyggnad, Energi, IKT (Informations- och 
Kommunikationsteknologi), Livsvetenskaper, Transport, 
Produktion, Material och Nano.

Under arbetet med att forma styrkeområdet 
Samhällsbyggnad har fem starka profiler definierats; 
Infrastruktur, Energi i byggnader, Strategisk planering 
& processer, Smart geomentry och Samhällsbyggandets 
påverkan på vår hälsa. Profilerna ska nu stärkas och 
prövas. Styrkeområdet ska förtydliga vad som avses 
med excellens inom Samhällsbyggnad på Chalmers 
och kommer bjuda in till dialog om hur vi arbetar 
med innovation och nyttiggörande. För att ytterligare 
stärka forskningen arbetar vi aktivt för en långsiktig 
och robust finansiering genom att ta fram en strategisk 
forskningsagenda i samverkan med Chalmers avdelning 

Strategisk Forsknings Support (SFS) och Johanneberg 
Science Park. Under 2011 kommer vi erbjuda forskare, 
lärare och samhällsbyggnadsaktörer att mötas under 
olika former på öppna och kreativa mötesplatser, där 
utbildning, forskning och nyttiggörande integreras. 
Med syftet att utveckla nya kontaktytor initierar 
styrkeområdet Samhällsbyggnad även ett nätverk för 
centrumföreståndare med fokus på att ”leda på tvären”.

I en pågående utveckling av Chalmers södra Campus 
Johanneberg, med målet att ha nya fysiska miljöer klara 
2014, deltar vi aktivt i samverkan med Johanneberg 
Science Park. Syftet är att framtidssäkra en ökad 
integration mellan utbildning, forskning och näringsliv. 
Genom styrkeområdet Samhällsbyggnads goda förankring 
i Sveriges Bygguniversitet och IQ Samhällsbyggnad 
har vi nu även ökat Chalmers förutsättningar att driva 
och stödja sektorns arbete med en framtida satsning på 
samhällsbyggnad i den forskningspoliska propositionen 
som kommer 2012. 

CMB:s verksamhet har starka kopplingar till 
styrkeområdet Samhällsbyggnad. CMB utgör en viktig 
resurs genom mångårig erfarenhet av samverkan med 
näringsliv, kunskap om ledarskapsfrågor och värdefulla 
kontakter inom byggsektorn. Centrumbildningens 
uppdrag stämmer också väl in i styrkeområdets 
övergripande strategi och CMB kommer att vara en viktig 
pusselbit för Chalmers framtida utveckling.

Nina Ryd 
Styrkeområdet Samhällsbyggnad

Styrkeområdet 
Samhällsbyggnad
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Folkhälsan och den 
byggda miljön
STRATEGIDAGEN 2010 

Förutsättningar för en god hälsa är något som berör oss alla. En rad olika faktorer påverkar 
hur vi mår – inte minst våra bostäder, bostadsområden och de städer där vi arbetar och lever 
våra liv. Intresset var därför på topp när CMB i samverkan med Folkhälsoinstitutet och White 
arkitekter bjöd in till ett heldagsseminarium på temat “Folk mår som vi planerar och bygger”.

2010 års Strategidag arrangerades på Chalmers 
den 6 oktober och lockade representanter från 
samhällsbyggnadssektorn, den politiska arenan och 
expertisen inom folkhälsa. De sammanlagt 230 deltagarna 
fick ta del av ett välfyllt och varierat seminarieprogram.

Den svenska folkhälsan

Sarah Wamala är generaldirektör för Folkhälsoinstitutet 
och en av initiativtagarna till seminariet. Hon inledde med 
att ge en bakgrund till Folkhälsoinstitutets verksamhet och 
de utmaningar som man just nu brottas med. I Sverige 
drabbas fler och fler av diabetes och en allt större del 
av befolkningen använder olika mediciner för att sänka 
blodtrycket och minska blodfetterna. Folkhälsoinstitutets 
uppgift är att möta problematiken och på olika sätt arbeta 
för att stärka den svenska folkhälsan.

Folkhälsofrågorna är sammanflätade med en rad olika 
samhällsaspekter, men just kopplingen till den byggda 
miljön behöver enligt Sarah Wamala tydliggöras 
och utforskas mer noggrant. Särskilt för de grupper 
som är mest utsatta i samhället kan bra stads- och 
samhällsplanering göra stor skillnad.

God planering stimulerar fysisk aktivitet

Ett aktivt liv skapar förutsättningar för en god 
hälsa. Peter Schantz är professor i idrottsvetenskap 
vid Mittuniversitetet och arbetar utifrån tesen att 
stadsplaneringen kan användas för att stimulera fysisk 
aktivitet. Han presenterade en internationell kartläggning 
av faktorer i vår boendemiljö som påverkar hälsan. 
Närheten till mataffär och kollektivtrafik, möjligheter att 
cykla och förekomsten av trottoarer är exempel på sådana 
hälsofrämjande faktorer. För skickliga stadsplanerare är 
det med andra ord fullt möjligt att skapa miljöer som 
främjar folkhälsan. Peter Schantz avslutade med en 
uppmaning om att också inkludera barnens perspektiv i 
stadsplaneringen: ”Om barnen mår bra så mår alla bra!”.

Barnens behov i centrum

Även Dario Espiga (S), kommunalråd i Göteborgs Stad 
och ordförande i den sociala resursnämnden, betonade 
vikten av att utgå från barnen i samhällsplaneringen. En 
av de största utmaningarna för politikerna i Göteborg 
är att göra naturen, havet och stränderna tillgängliga för 
samtliga familjer, och det oavsett sociala förhållanden som 

bostadssituation och inkomst. Alla människor ska kunna 
semestra i sin egen stad. Enligt Dario Espiga är bristen på 
analys av sociala frågor ett generellt problem i byggsektorn. 
Byggföretagen är tekniskt skickliga i byggandet men de 
är ofta mindre intresserade av de sociala konsekvenserna 
av sina beslut och planeringsprocesser. Dario Espiga 
öppnade också för en dialog mellan politiker, aktörerna i 
byggsektorn och expertisen inom folkhälsa. 

Ekonomiska förutsättningar avgörande

Sist ut bland talarna var Ben Cave, som driver ett 
konsultbolag med inriktning mot hälsa, hållbarhet och 
samhällsplanering. Han gav en bild av hälsoläget i Europa 
och pekade på stora skillnader i den förväntade livslängden 
mellan olika länder, men även mellan olika områden 
i samma städer. I ett exempel hämtat från Glasgow i 
Skotland var medellivslängden i området Lenzie hela 82 
år, medan siffran i området Calton var skrämmande låga 
54 år. Den stora skillnaden mellan de båda områdena 
förklaras främst av invånarnas ekonomiska situation.

Ben Cave betonade att en stor del av ansvaret för 
folkhälsan ligger i samhällsplaneringen. För att branschen 
ska kunna axla detta ansvar krävs utbildning och träning, 
starka nätverk och nära samarbeten med experter 
inom hälsofrågorna. Och kanske viktigast av allt – att 
planeringsprocessen utformas så att medborgarna känner 
ett engagemang och en vilja att påverka sin närmiljö.

Bred samverkan nyckeln till utveckling

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där 
reflektionerna kring dagen samlades och summerades av 
bland andra Folkhälsoinstitutets Sarah Wamala, Whites 
vd Anders Svensson och Göteborgs stadsträdgårdsmästare 
Helena Björnegård. I diskussionerna, som också 
engagerade åhörarna, märktes en tydlig entusiasm över 
mötet mellan experter inom folkhälsa och byggande. 
Just detta är kanske den viktigaste lärdomen från dagen 
– att en långsiktig och nära samverkan mellan politiker, 
kommuner, näringsliv och forskare kan skapa fysiska 
miljöer som främjar god hälsa.

Sarah Wamala är generaldirektör 
för Folkhälsoinstitutet och en av 

initiativtagarna till seminariet. Enligt 
henne måste folkhälsans koppling till 

den byggda miljön tydliggöras och 
utforskas mer noggrant.
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Planering för rörelse, 
hälsa och miljö i en ny tid
PETER SCHANTZ OM EN BREDDAD SYN PÅ FYSISK AKTIVITET

Det är nödvändigt att studera detta fält i hela sin bredd 
för att få en bild av vilka nivåer av fysisk aktivitet som 
verkligen finns hos befolkningen. Från ett traditionellt 
idrottsperspektiv har forskningsfältet utökats till att 
numera också inkludera olika former av vardagsmotion. 
Idag innefattar begreppet fysisk aktivitet även sysslor som 
exempelvis trädgårdsarbete och städning. Vidgningen av 
forskningen inkluderar även den fysiska miljöns inverkan 
på befolkningens fysiska aktivitet. 

En individs fysiska aktivitet är i princip beroende av 
individuella faktorer, såsom intressen, motivation och 
kunskap, liksom yttre faktorer som påverkar individens 
val. Förekomst av idrottsföreningar, tidsåtgång och 
disponibel tid är några exempel. Såväl inre som yttre 
faktorer påverkar våra beslut om att vara fysiskt aktiva. 

Under senare år har flera studier fokuserat på den 
fysiska miljön, och i denna kunskapsbildning är det USA 
och Australien som är ledande. Upplevd och faktisk 
tillgänglighet till anläggningar för idrott och rekreation har 
visat sig korrelera positivt med fysisk aktivitet. För andra 
faktorer är påverkan mindre entydig; så har exempelvis 
”backiga” miljöer visat sig motverka gående för att uträtta 
ärenden men samtidigt vara positivt korrelerad till gående 
för rekreation. 

Även andra aspekter av stadsmiljöer har studerats. 
Gång och cykling korrelerar positivt med högre 
befolkningstäthet och med grannskap där både affärer 

och arbetsplatser förekommer. Detta talar mot den typ 
av stadsplanering som leder till funktionsseparering, 
till exempel med etablering av stora köpcentra i eller 
utanför tätorterna. Vägnätets utformning påverkar också 
benägenheten till fysiskt aktiva transporter. Ju längre den 
verkliga sträckan är i förhållande till fågelvägen, desto 
mindre verkar den användas. 

Exemplen ovan illustrerar hur kunskap som är relevant 
för samhällsplaneringen har vuxit fram på kort tid. Men 
forskningsbehoven är fortfarande stora. I syfte att bidra 
till kunskapsbildning och undervisning om bland annat 
sambandet mellan fysisk aktivitet och miljöfaktorer har 
FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö etablerats vid 
GIH i Stockholm.

Yttre faktorer såsom miljöer för fysisk aktivitet kan 
innebära utgifter för samhället, till exempel hyra, 
inköps-, anläggnings-, förvaltnings- och driftskostnader. 
Förbrukning av energi och andra resurser bör också 
vägas in. Fysisk aktivitet leder till ökad produktivitet, 
positiva hälsoeffekter och välbefinnande. Men samtidigt 
kan skador uppstå. Dessutom kan fysisk aktivitet vara 
förknippad med en negativ miljöpåverkan, till exempel vid 
bilresor till och från träning. 

En samhällsekonomisk sammanvägning av olika faktorer 
visar att även om en viss fysisk aktivitet ger positiva 
effekter vad gäller hälsa och produktivitet, kan andra 
yttre faktorer, såsom en negativ miljöpåverkan, utgöra 

Forskningen utförs av Peter Schantz, professor i idrottsvetenskap, med inriktning 

mot fysisk aktivitet och hälsa. Han är verksam vid Mittuniversitetet i Östersund 

och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, och leder FoU-gruppen 

för temaområdet rörelse, hälsa och miljö. Flera av gruppens tidigare studier kan 

laddas ner på www.gih.se/rhm.

Peter Schantz presenterade delar av sin forskning kring fysisk aktivitet i samband 

med CMB:s Strategidag 2010.

För mer information: peter.schantz@gih.se

en motverkande kraft. Nettoeffekten kan faktiskt 
därigenom bli en samhällsekonomisk förlust. Risken 
för ett sådant utfall är större om den fysiska aktiviteten 
är förknippad med en stor mängd miljöbelastande 
transporter. Att tillämpa en närhetsprincip vid lokalisering 
av rekreationsanläggningar minskar sannolikheten för ett 
sådant scenario.

Avslutningsvis, vår forskargrupp bedömer att samhället 
på ett helt annat sätt än vad det gör idag behöver skapa 
stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Vi behöver också 
formulera tydliga miljömål för fysisk aktivitet. En sådan 
utveckling gynnas av god forskning om dessa frågor. 

Utvecklingen har inletts men området behöver många 
olika kompetenser och goda krafter. Välkommen att  
delta i vårt arbete!

Det behövs fler stödjande miljöer för fysisk aktivitet, till exempel möjlighet att kunna ta med sig cykeln på tåget, bussen eller 
tunnelbanan. I många länder går det, här en bild från Schweiz. Varför är det självklart där men inte i Sverige?
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Frågor om fysisk aktivitet och folkhälsa står idag i fokus på ett sätt som ingen 
kunde förutse för 15 år sedan. Den främsta orsaken är sannolikt den fetmaepidemi 
som startade i USA på 1980-talet men som spritt sig till flera kontinenter. 
Utvecklingen har lett till ett nytänkande i forskningen kring fysisk aktivitet.



Frukostmöten
CMB arrangerar regelbundet frukostmöten kring aktuella och angelägna ämnen. 
Seminarierna erbjuder ett lättillgängligt forum för kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte i Göteborgsregionen. Information om kommande aktiviteter finns 
på CMB:s hemsida, www.cmb-chalmers.se.

Ägarlägenheter – många 
frågetecken [2011-02-25]
Marknaden för ägarlägenheter förväntas växa. En 
undersökning om svenskarnas boendepreferenser visar 
att hela fem procent helst vill bo i en ägarlägenhet.

Trots det stora intresset har reformen från 2009 ännu 
inte fått ordentligt genomslag och bland byggsektorns 
aktörer märks en otålighet över att utvecklingen går 
långsamt. Vid frukostmötet belystes reformens viktigaste 
utmaningar och möjligheter.

Delar av CMB:s projektgrupp för ägarlägenheter. Jan Bröchner, 
Chalmers, Magnus Borglund, White, Anna Henriksson, 
Sverigehuset och Martin Johansson, CMC Byggadministration.

100 000 medarbetare sökes 
[2010-11-24]
Byggsektorn står inför ett stort generationsskifte och 
rekryteringsfrågan är en av branschens viktigaste 
utmaningar. Enligt Sveriges Byggindustrier krävs hela 
100 000 nya medarbetare under de närmaste tio åren.

Nya initiativ för att säkra kompetensförsörjningen stod i 
fokus vid frukostmötet. Det handlar om att bli bättre på 
att utnyttja arbetskraft från andra länder och att intressera 
den yngre generationen för samhällsbyggandet.

Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, visade med 
hjälp av statistik och prognoser hur byggbranschens 
rekryteringsbehov ser ut framöver.

PBL och slutbeskedet 
[2011-04-15]
Med anledning av nya PBL:s ikraftträdande den 
2 maj bjöd CMB in branschens företrädare till ett 
frukostmöte kring slutbeskedet. Den nya lagen har 
kritiserats för att vara ett hastverk som kommer 
medföra mycket arbete vid implementeringen. 

Vid mötet diskuterades de frågor som finns kring hur 
reglerna om slutbesked ska hanteras. Många befarar 
fördyrningar och förseningar i byggprojekten, även om 
slutbeskedsreformen i grunden är positiv.

Robert Deli, Wallenstam, Sven Boberg, 
Stadsbyggnadskontoret, och Jesper Prytz, Mannheimer 
Swartling, försökte bringa klarhet i nya PBL.

Leverantörssamverkan för  
effektiv logistik [2010-09-07]
Det råder idag enighet om att byggsektorns aktörer har 
mycket att vinna på leverantörssamverkan. Trots detta 
går utvecklingen långsamt, byggföretagen är av tradition 
mer inriktade på konkurrens än samarbete.

Vid frukostmötet diskuterades lösningar för effektivare 
materialflöde, med utgångspunkt i erfarenheter från ett 
framgångsrikt samarbete mellan en byggentreprenör 
och en byggmaterialhandlare.

Under de senaste åren har Johan Winroth, Derome 
Byggvaror, och Magnus Nyström, Tuve Bygg, utvecklat en 
arbetsmodell som ger stora fördelar för båda parter.
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Framtidens produktionsledare  
[2011-01-25]
Byggproduktionen utvecklas snabbt, med allt mer 
komplexa produkter och högre krav på effektivitet. 
Produktionsledarens breda ansvar omfattar frågor om 
effektivitet, lönsamhet och kvalitet liksom avvägningar 
kring etik, miljöhänsyn och trivsel på arbetsplatsen. 

Vid frukostmötet, arrangerat av CMB i samarbete med 
Sveriges Byggindustrier och Styrkeområdet Produktion 
på Chalmers, belystes den splittrade yrkesrollen.

Jan-Åke Karlsson, arbetschef på Granova Bygg, och Henrik 
Nilsson, produktionschef på Skanska, var eniga om att 
produktionschefens roll måste förändras.
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CMB är en samverkan mellan Chalmers och den 
övriga byggsektorn och det övergripande syftet 
med verksamheten är att bidra till en positiv 
samhällsutveckling. Fokus ligger på att utveckla 
managementkompetensen inom samhällsbyggandet.

Under året har forskare och lärare från ett femtontal 
forskargrupper vid Chalmers institutioner för Arkitektur, 
Bygg- och miljöteknik, Energi och miljö, Produkt- och 
produktionsutveckling och Teknikens ekonomi och 
organisation medverkat i CMB:s arbete. Vid årets slut 
hade Stiftelsen för byggandets managementfrågor 45 
huvudmän. Majoriteten av dessa har aktivt deltagit i 
verksamheten. Därutöver har liksom tidigare år ett stort 
antal övriga företag och organisationer på något sätt 
medverkat i forskningsprojekt, kurser eller seminarier 
arrangerade av CMB. En utökning och breddning 
av målgruppen har bland annat resulterat i ett ökat 
deltagande från medarbetare inom regionens kommuner.

Som ett led i att växla upp verksamheten genomfördes 
under året ett rekryteringsarbete med målet att tillsätta en 
vd för CMB. Bengt Christensson tillträdde denna tjänst 
den 1 februari 2011.

Under hösten fördes samtal om samarbete med 
Byggcentrum. När Byggcentrum beslutade att avveckla 
sin verksamhet har CMB fått möjligheten att överta och 
förvalta de uppskattade Byggluncherna.

Graham Winch, professor vid Manchester Business 
School, utsågs av Chalmers ledning till Jubileumsprofessor 
med placering vid Bygg- och miljöteknik. Han kommer 
särskilt att arbeta med frågor kring beställarrollen vid stora 
infrastrukturprojekt.

CMB:s styrelse har under året haft fem protokollförda 
möten under ledning av Magnus Borglund. Tore 
Hallersbo och Anna Dubois lämnade styrelsen under 2010 
efter värdefulla insatser under flera år. Nya ledamöter är 
Jonas Steen och Nina Ryd. 

Den operativa verksamheten koordineras och stöttas av 
utskott för forskning, utbildning, debatt samt stads- och 
regionutveckling. Det senare bildades under 2010. 

Forskningsutskottet

Forskningsutskottets uppgift är att initiera och 
värdera idéer till forskningsprojekt av relevans för 
CMB:s ämnesinriktning. Under året har ett 15-tal 
forskningsprojekt med stöd av CMB varit aktiva. Fem nya 
projekt har beviljats medel under året.

Därutöver pågår en fortsatt växande forskningsverksamhet 
inom CMB:s kunskapsområde men med annan 
finansiering. I samtliga projekt med stöd av CMB, liksom 
i många av övriga projekt, deltar såväl forskare från 
Chalmers som representanter från ett eller flera företag. 

Under året har ett flertal vetenskapliga artiklar, 
fackpressartiklar och populärrapporter, baserade på CMB-
projekt, publicerats. Det webbaserade spelet SimLean 
2.0, som utvecklats för att träna produktionsplanering 
lanserades också under 2010. Spelet används i 
undervisningen vid flera lärosäten och är fritt tillgängligt 
på adressen www.simlean.se. 

Forskningsutskottet har haft fem protokollförda möten 
under året under ledning av Berth Olsson. Utskottets 
möten har fortsatt förlagts ute hos ledamöternas respektive 
företag, vilket har varit uppskattat.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets uppgift är att som referensgrupp 
vara rådgivande kring innehåll och genomförande av det 
tvååriga internationella masterprogrammet Design and 
Construction Project Management (DCPM). Söktrycket 
har varit fortsatt stort och DCPM ligger i topp bland alla 
Chalmersprogram.

För att ge studenterna en bra introduktion till 
utbildningen genomfördes sociala aktiviteter där lärare och 
företagsrepresentanter deltog. Nio huvudmän engagerade 
sig särskilt i form av värdföretag för studiebesök och 
projektuppgifter i de inledande kurserna. Programmet, 
som koordineras av Göran Lindahl, samverkar med 
masterprogrammet International Project Management, 
vilket också det är ett av Chalmers mest populära program. 

Verksamheten 2010

Under 2010 startades ett mentorprogram som löper under 
utbildningens sista år. Målet är att skapa förutsättningar 
för en dialog som hjälper både mentor och adept att 
tydliggöra sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Verksamheten ses för närvarande över och fokus för 
utskottets arbete diskuteras. Ett viktigt steg kommer 
att vara ett arbetsmöte kring utbildningsinnehåll och 
fortbildning. Samverkan med utbildningen vid Chalmers 
måste också utvecklas och bli mer aktiv, speciellt i ljuset av 
rekryteringsfrågor, behov av fler gästföreläsare etcetera.

Utbildningsutskottet har haft fyra protokollförda möten 
under ledning av Henrik Saxborn.

Marknadsutskottet

Marknadsutskottets uppgift är att följa utvecklingsbehovet 
inom samhällsbyggnadssektorn och då särskilt hos 
huvudmännen. Utskottet initierar och planerar aktiviteter 
som syftar till att överföra kunskap till sektorn och 
stimulera kunskapsutveckling i övrigt. Under året har åtta 

seminarier arrangerats kring angelägna ämnen. Särskilt 
bör nämnas den lyckade Strategidagen, som arrangerades 
tillsammans med Folkhälsoinstitutet och White arkitekter. 
Seminariet med titeln ”Folk mår som vi planerar 
och bygger” väckte ett nationellt intresse och många 
förfrågningar om uppföljning. Den 26 maj 2011 upprepas 
arrangemanget med i stort sett samma innehåll, den här 
gången i Stockholm.

Samarbetet med Chalmers Industrihögskola har fortsatt 
och kursen ”Lean för byggandet” (7,5 hp) genomfördes 
under året för femte gången med ett 20-tal kursdeltagare.

CMB:s utmärkelse för framgångsrika ledare inom bygg- 
och fastighetssektorn delades ut för åttonde gången i 
samband med Ledarskapsdagen 2010. Erik Almgren, 
Bengt Dahlgren AB, vann utmärkelsen. I anslutning till 
prisutdelningen höll Erik ett inspirerande anförande kring 
sitt eget ledarskap. Magnus Borglund var ordförande i 
juryn och Ann-Charlotte Stenberg ledde det övriga arbetet 
kring priset. Vid Ledarskapsdagen delades också CMB:s 
första årsbok ut.

CMB Round Table genomfördes för tredje gången under 
hösten. Ett 30-tal företagsledare och Chalmersprofessorer 
diskuterade stads- och regionutveckling utifrån 
frågeställningar som CMB:s nya utskott nu tar hand om.

Marknadsutskottet har haft fem protokollförda möten 
under ledning av ordföranden Ljot Strömseng.

Utskottet för stads- och regionutveckling

Under hösten initierades utskottet för stads- och 
regionutveckling för att svara upp mot det ökade 
intresset för området från såväl huvudmännen som 
Chalmers. Utskottets syfte är att bidra till öppna och väl 
fungerande styrnings- och ledningsprocesser i den växande 
staden. Dess huvudsakliga uppgift är att medverka i 
kunskapsbildningen och att lyfta frågor i samhällsdebatten 
på ett sådant sätt att det bidrar till en positiv stads- och 
regionutveckling.

Utskottet för stads- och regionutveckling har haft ett 
protokollfört möte under ledning av ordföranden Manne 
Aronsson. Därutöver ansvarade utskottet för innehållet i 
rundabordsdiskussionen. 

Ben Cave, Ben Cave Associates, var en av talarna vid 
Strategidagen 2010. Han menade att en betydande del av 
ansvaret för folkhälsan ligger i samhällsplaneringen.
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Guldhuset gick till  
Erik Almgren
LEDARSKAPSDAGEN 2010

I samband med Ledarskapsdagen 2010 tilldelades Erik Almgren Guldhuset, CMB:s utmärkelse 
för framgångsrika, unga ledare i samhällsbyggnadssektorn. Erik belönades bland annat för sitt 
starka kundfokus och för sin goda förmåga att stödja och inspirera sina medarbetare.

Årets unga ledare inom samhällsbyggandet blev 
Erik Almgren. Priset delades ut av Magnus 
Borglund, CMB:s styrelseordförande.

Ledarutmärkelsen Guldhuset, som 2010 delades ut för 
åttonde gången, syftar till att stimulera utvecklingen av unga 
ledare inom samhällsbyggandet genom att uppmärksamma 
goda föredömen. Erik Almgren är 32 år och chef för Bengt 
Dahlgrens dotterbolag “Brand och Risk” i Malmö. I hård 
konkurrens vann han utmärkelsen för sin höga tekniska 
kompetens, sitt starka kundfokus och sin förmåga att stötta 
och entusiasmera sina medarbetare.

I anslutning till prisutdelningen förmedlade Erik Almgren 
sin syn på vad som utmärker ett gott ledarskap. Han framhöll 
bland annat vikten av att uppmuntra människors utveckling 
och att våga glädjas åt andras framgång. En annan viktig 
grundpelare i hans ledarskap är att sätta kundnyttan i centrum 
och att förmedla detta synsätt nedåt i organisationen. “Nöjda 
kunder gör jobbet roligare, och det ska vara roligt att vara 
samhällsbyggare!”, konstaterade Erik Almgren.
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F ö r  d i g  s o m  a r b e t a r  m e d  i n f r a s t r u k t u r  o c h  s a m h ä l l s b y g g n a d

Nordiskt forum för infrastruktur, 
byggande, projekt och management
23 - 24 NOVEMBER   CHALMERS, GÖTEBORG

LEDARSKAP: 

Var finns modernt 
ledarskap som klarar detta?

PROJEKT: 

Hur kan vi driva och 
styra projekt effektivare?

KUNSKAP:

Vilket behov finns av 
kvalificerade kompetenser?

STYRNING: 
Hur får vi långsiktigt
hållbara investeringar?

CMB:s Strategidag 2011 arrangeras i samarbete med Svenskt Projektforum och Nordnet:
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