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”Med en stor portion trygghet samt ett 
brinnande intresse för ledarskapsfrågor 
leder Karin Ahlzén White arkitekters 
Stockholmskontor. Med hjälp av 
tydliga prioriteringar och målsättningar 
bidrar hon till en kultur som skapar 
förutsättningar för både utveckling och 
spännande arkitektur.”

Karin Ahlzén
VinnAre guldhuset 2012
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CMB antar utmaningen
CMB är navet mellan Chalmers och byggsektorns företag 
i managementfrågor. I mer än tio år har samarbetet 
utvecklats och fördjupats. I fokus står tre olika områden: 
kompetensförsörjning, ny kunskap och erfarenhetsutbyte.

Utbildningsutskottet ser till att Chalmers 
managementutbildningar för byggsektorn håller 
hög kvalitet, är rätt dimensionerade samt har 
många sökanden och ett modernt, projektorienterat 
arbetssätt. Man arbetar även för att studenterna ska 
få en god och nära relation till CMB:s företag. 

Forskningsutskottet medverkar till och initierar 
forsknings- och innovationssamarbete mellan 
akademi, företag och offentliga organ. Utskottet 
stimulerar även CMB:s företag till att medverka i 
forskningsprojekt och fördjupar dialogen mellan 
huvudmän och Chalmers vad gäller långsiktig 
forskningsinriktning inom samhällsbyggnadsområdet.

Marknadsutskottet arbetar för att CMB ska vara en 
välkänd auktoritet i managementrelaterade frågor, för 
att framhålla ledarskapets betydelse för ett hållbart 
samhällsbyggande och för att stärka byggsektorns 
attraktionskraft. Till arbetet tillhör att planera 
och genomföra aktiviteter som Ledarskapsdagen 
och Strategidagen. Utskottet 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. Utskottet har 
bland annat initierat studier om blandstadsbegreppet och 
om genomförandet av stora stadsutvecklingsprojekt.

Guldhuset är CMB:s årliga utmärkelse för unga 
ledare i samhällsbyggandet. Priset delas under 
Ledarskapsdagen och syftar till att stimulera 
utvecklingen av ledare genom att uppmärksamma goda 
föredömen. Guldhuset har delats ut sedan 2003.

Ledning och kansli
Bengt Christensson, verkställande direktör

Mathias Gustafsson, sekreterare för Guldhuset

Marlene Linder Tabrizi, kommunikatör

Göran Lindahl, koordinator för masterprogrammet DCPM

CMB:s styrelse
Henrik Saxborn, Castellum – ordförande

Christel Armstrong-Darvik, Stena Fastigheter

Jonas Steen, Byggmästarföreningen

Birgitta Hohlfält, Akademiska hus

Jesper Prytz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Ulf Jarfelt, Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Jan Bröchner, Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Hans Lindgren, Arkitektur

Per-Erik Josephson, Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Nina Ryd, Chalmers, Styrkeområdet Samhällsbyggnad

Catharina Dyrssen, Chalmers, Arkitektur

Bertil Rignäs, Bostadsbolaget, Förvaltnings AB Framtiden

Niklas Skogsäter, Studeranderepresentant – adjungerad

Bengt Christensson, vd CMB

Stiftelsens styrelse
Henrik Saxborn, Castellum – ordförande

Christel Armstrong-Darvik, Stena Fastigheter

Jonas Steen, Göteborgs Byggmästareförening

Birgitta Hohlfält, Akademiska hus

Jesper Prytz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Bertil Rignäs, Bostadsbolaget

Bengt Christensson, vd CMB

Utskottsordföranden
Utbildningsutskottet: Johny Lindeberg, Trafikverket

Forskningsutskottet: Bert Olsson, Bengt Dahlgren

Marknadsutskottet: Ljot Strömseng, Norconsult 

Stads- och regionutvecklingsutskottet: Manne Aronsson, NCC

CMB – leder till 
bättre byggande

Organisation

Bengt Christensson 
vd, CMB

Managementfrågorna är ett av de områden som kan 
få störst betydelse för utvecklingen av det svenska 
byggandet. Stora samhällsbyggnadsprojekt står 
för dörren över hela landet. I Norden är Centrala 
Älvstaden ett av de största stadsutvecklingsprojekten. 
Investeringar i renovering och förnyelse i våra stora 
bostadsområden, energieffektivisering, trafikinvesteringar 
och omfattande VA-förnyelse ska genomföras mitt ibland 
bostäder och verksamheter under lång tid framöver. 
De frågeställningar som vi står inför är nya och ofta 
komplicerade. Nya utmaningar kräver nya angreppssätt, 
nya kompetenser, nya roller och nya processer.

Duger dagens verktyg för en ny typ av stadsbyggande 
som parar ekonomisk tillväxt och tillgänglighet med 
nya behov av trygghet och socialt hållbara livsmiljöer, 
vård av kulturarv och andra värden som bygger 
livskvalitet och attraktivitet? Denna komplexitet 
är ny och verkligheten är idag en annan än då våra 
nuvarande styrinstrument och processer skapades. 

Internationaliseringen inom byggsektorn är ett 
faktum, och den gör sig allt mer påmind – från 
investeringskapital till underleverantörer. Även detta är en 
påverkansfaktor med växande betydelse i byggprocessen.

Utan ett utvecklat ledarskap är risken att ambitioner för 
ett hållbart samhällsbyggande just bara blir ambitioner. 
Vi kan inte längre förlita oss på att dagens strukturer 
och en stark tradition ska lösa morgondagens problem. 

Dagens samhällsbyggare behöver ödmjukt konstatera 
att vi inte alltid har de rätta verktygen, utan att vi måste 
utveckla nya. Vi behöver ny kunskap och nya vägar för att 
generera styrnings- och ledningsinstrument för ett effektivt 
samhällsbyggande. För det krävs att branschaktörer, 
forskare, politiker och tjänstemän tar ett gemensamt 
ansvar och skapar effektiva och ändamålsenliga verktyg 
som möter samtidens och morgondagens krav och behov. 

CMB antar och möter denna utmaning genom att 
stimulera forskning, utbildning och kunskapsutbyte 
mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn.

   
Årsboken som du håller i din hand är ett axplock ur den 
bredd som CMB:s verksamhet har idag. Artiklarna ger en 
inblick i de forskningsaktiviteter som nu utvecklas och 
hur CMB:s företag tar emot och förbereder studenterna 
inför deras första jobb i samhällsbyggnadssektorn. 

I årsboken visar vi hur engagemanget och arbetet inom 
CMB ger goda resultat för forskningen, utbildningen 
och kunskapsutbytet mellan akademi och företag.

Bengt Christensson, vd CMB.
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De senaste åren har komplexiteten inom 
samhällsbyggnadssektorn ökat – något som jag tror 
att alla är överens om. Det här beror både på att våra 
städer förändras och att infrastrukturen utvecklas.

För att hantera utvecklingen kommer byggsektorn 
både ställa nya krav på framtidens ledare men också 
behöva bidrag från forskningen i form av förfinade 
metoder för organisering, styrning och ledning. 

Den snabba utvecklingstakten ökar behovet av dialog, 
vilket tydligt framgår av det pågående planarbetet i 
många av Sveriges städer. Storstäderna växer i snabb 
takt samtidigt som nyproduktionen av bostäder och 
infrastruktur är för låg – två områden där det också 
finns stora behov av underhåll. Dessutom vill vi bygga 
ut vårt samhälle med nya, högkvalitativa delar, vilket 
ställer stora krav på oss som är verksamma i sektorn.

De gamla arbetssätten kommer att sättas på prov och 
behöver vidareutvecklas, bland annat genom ett förbättrat 
samarbete över gränserna mellan olika aktörer och ett 

en inspirerande uppgift

modernt ledarskap inom samhällsbyggandet. Detta 
förutsätter forskning och utbildning i nära samarbete 
med företagen. Idag är resan lång från studenternas 
första pennstreck och konstruktionsberäkningar 
till en roll som innebär delaktighet i planering 
och byggnation av våra framtida städer. 

Efter snart ett år som ordförande i CMB, och innan 
dess ytterligare fem års engagemang, så känns arbetet 
allt mer spännande. Uppväxlingen av verksamheten 
börjar ge resultat och lovar också gott inför framtiden. 

CMB:s förutsättningar är goda via både 50 aktiva 
medlemsföretag och ett stort engagemang från 
Chalmers sida. Det är därför en inspirerande uppgift 
att med gemensamma krafter forma och lyfta fram 
morgondagens ledare inom samhällsbyggandet!  

   
 
Henrik Saxborn 
Ordförande i CMB, vvd Castellum AB

Välkommen till Chalmers
Christian Koch är nytillträdd professor i 
byggproduktionsledning vid avdelningen 
Construction Management. Han har en 
bakgrund som professor vid danska 
Århus universitet och inriktning mot 
affärsutveckling och innovation. 

Varför har du sökt dig till 
Göteborg och Chalmers?
Construction Management är ett område som 
Chalmers har valt att satsa på. Avdelningen har 
vuxit starkt under de senaste åren och erbjuder idag 
mycket attraktiva forskningsförutsättningar.

Du ser dig som en företrädare för det 
sociotekniska perspektivet. Vad betyder det?
Från affärs- och managementhåll underskattar man 
ofta teknikens betydelse – och vice versa. Jag ser det 
som en av mina viktigaste uppgifter att verka för en 
balans mellan de båda perspektiven, att visa på den stora 
potential som ligger i att sammanföra tekniskt kunnande 
med spetskompetens inom ledning och organisation.

Vad kommer du att forska kring och vad 
tar du med dig av tidigare erfarenheter? 
Under min tid vid Århus universitet har jag bland 
annat varit inriktad mot affärsutveckling och 
innovation i entreprenörsdrivna Cleantech-företag. 
Det är ett spännande område som jag räknar med 
att utveckla vidare. Andra centrala forskningsfält 
inom byggproduktionen är strategi-, produktivitets-, 
kvalitets- och hållbarhetsaspekterna, för att inte 
tala om hur globaliseringen påverkar industrin.

Apropå globalisering: vilken är den tydligaste  
trenden just nu?
Från att tidigare ha varit mer nationell går nu 
byggsektorn mot en skandinavisering. Stora nordiska 
företag som NCC, Ramböll och Veidekke etablerar sig 
på grannländernas marknader och standardiseringen 

ökar. Jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta. 
”The Scandinavian Approach”, med nyckelfaktorerna 
hög produktivitet, höga löner och samförstånd 
mellan arbetsmarknadens parter, kommer att bli den 
naturliga utgångspunkten när byggsektorn från vår 
del av Europa möter den globala konkurrensen. 

Ser du en liknande, skandinavisk inriktning 
också när det gäller forskningen?
Bara till viss del. Högskolor och universitet måste bli 
bättre på att samarbeta över nationsgränserna. Det 
finns många bra forskningsinitiativ i Sverige och i våra 
grannländer, men den skandinaviska dimensionen saknas 
ofta. Jag hoppas att akademin ska ta rygg på industrin och 
inspireras av den höga globaliseringstakt som råder där.

Professuren i byggproduktionsledning inrättades i januari 2012. 
För finansieringen svarar Chalmers avdelning för Construction 
Management och CMB, som bidrar i form av ett särskilt anslag 
från Byggmästareföreningen.

Henrik Saxborn, ordförande i CMB sedan 2011. Christian Koch, professor vid Construction Management.
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Efter ett halvdecennium av kraftig expansion har Chalmers avdelning för 
Construction Management i många avseenden funnit sin form. När verksamheten 
nu går in i en konsolideringsfas är siktet inställt på ytterligare förstärkning av 
forskningen – och på en ännu vassare profil.

Positionerad för framtiden

Under våren 2012 pågår ett intensivt arbete vid 
avdelningen Construction Management för att lägga fast 
den framtida inriktningen för forskningen. Med avstamp i 
den befintliga kompetensbasen ska verksamheten fokuseras 
till ett begränsat antal forskningsfält. Målsättningen är 
att uppnå större tydlighet i kontakten med omvärldens 
intressenter i allmänhet – och med finansiärerna i 
synnerhet. Sven Gunnarson är avdelningschef och den 
som leder arbetet kring forskningsinriktningen.

– Forskningsvolymen beror till stor del på extern 
finansiering. Genom att koncentrera oss på ett begränsat 
antal områden, där vi i gengäld har potential att 
åstadkomma mycket, blir vi starkare i konkurrensen 
om forskningsanslagen, säger Sven Gunnarson.

Chalmers avdelning Construction Management, ofta 
förkortad CM, bildades 2007 genom en sammanslagning 
av Visualiseringsteknik, vars verksamhet dittills bedrivits 
inom den autonoma enheten Chalmers Lindholmen, 
och Byggnadsekonomi. Sven Gunnarson har varit 
med sedan starten och kan se tillbaka på fem år av 
kraftig expansion, där antalet medarbetare fördubblats. 
En viktig del i utvecklingsstrategin har varit att satsa 
på seniora medarbetare. I nuläget är tre professorer 
knutna till avdelningen, mot tidigare en. På sidan 7 
möter du en av dessa, nytillträdde Christian Koch. 

– Tidigare var vi väldigt utbildningstunga. I rekryteringen 
av professorer har vi växlat upp forskningen och skapat 
en bättre balans mellan forskning och utbildning, 
samtidigt som kapaciteten att handleda doktorander 
har ökat. Dessutom är vi betydligt mer synliga utåt i 
form av publiceringar, vilket ytterligare förbättrar våra 
chanser till forskningsanslag, förklarar Sven Gunnarson. 

Samtidigt understryker han att utbildningen 
inte är nedprioriterad. Detta illustreras inte minst 

av DCPM, Design and Construction Project 
Management, det masterprogram som ersatt den ettåriga 
utbildningsinriktning mot Management i byggandet 
som tidigare erbjöds studenterna. Utbildningen ges på 
engelska och lockar studenter från hela världen, vilket 
i sig är talande för den gradvisa internationalisering 
som CM genomgått sedan starten för fem år sedan. 

– Vi är betydligt öppnare idag och har ett brett utbyte med 
universitet i bland annat England. Flera gånger i månaden 
har vi utländska medarbetare på besök. Det internationella 
perspektivet innebär också bättre möjligheter till 
jämförelser mellan Sverige och andra länder, vilket är 
en viktig del i forskningen, säger Sven Gunnarson.

Sven Gunnarson, avdelningschef på 
Construction Management, Chalmers.

Sammantaget framträder en bild av en verksamhet 
som står mycket väl rustad för kommande utmaningar. 
Dagens styrkeposition bottnar delvis i ansträngningarna 
att sammanföra de två grupper, och organisationskulturer, 
som utgör grunden för Construction Management – en 
inte helt friktionsfri process. Sven Gunnarson beskriver 
hur det akademiska synsättet inom Byggnadsekonomi 
emellanåt har kolliderat med det tekniska fokus som 
historiskt har präglat arbetet inom Visualiseringsteknik. 

– Det har handlat om att jämka sig samman, ett givande 
och tagande. I diskussionerna kring hur vi ska göra våra 
utbildningar ännu bättre har kulturen från Lindholmen 
varit en viktig inspirationskälla, bland annat med sitt 
helhetsperspektiv på utbildningen och samverkan i 
lärarlag. Omvänt har man från Byggnadsekonomi bidragit 
med ett tydligare tillämpningsfokus, där utgångspunkten 
är hur teknik och modeller ska användas i praktiken. 

Just visualiseringsteknik är också centralt för en av 
de inriktningar som CM beslutat satsa på under de 
närmaste åren: byggnadsinformationsmodeller, eller BIM. 
Arbetssättet, som redan tillämpas inom bland annat 
bilindustrin, går i korthet ut på att samla all information i 
ett byggprojekt i en 3D-modell, som utgör en gemensam 
plattform för alla inblandade, hela projektet igenom.

– Vi tar de första stegen just nu. BIM har potential att 
kraftigt effektivisera den stafettväxling mellan olika aktörer 

som ett bygge innebär. Men det medför samtidigt stora 
organisatoriska förändringar. Hur ska implementeringen 
gå till? Här kan vår forskning bidra med viktig kunskap, 
säger Sven Gunnarson, som vidare kan avslöja ytterligare 
två områden som kommer att prioriteras framöver. 
Det handlar dels om ”stora projekt” och vilken 
påverkan den interna beställarkompetensen har på 
byggprocessen, dels om en fortsatt satsning på forskning 
kring produktivitet och effektivitet i byggsektorn. 

– Man kan beskriva arbetet med forskningsinriktningen 
som att rita en karta, något som vi ska orientera 
oss efter under kommande år. Där är en öppen och 
levande diskussion en självklarhet. Innan arbetet 
är avslutat kan alltså både tillägg och justeringar 
bli aktuella, poängterar Sven Gunnarson.

Oavsett hur denna karta i slutänden kommer att 
se ut, är en sak klar – utbytet mellan akademi och 
industri kommer också framledes att spela en central 
roll. Ett sammanhang där CMB utgör en viktig länk.

– Bredden som CMB har uppnått genom att samla 
byggsektorns olika aktörer är en unik företeelse, som ger 
oss en direktkanal för nyttiggörande av forskning. Men 
också vice versa. Genom studiebesök, gästföreläsningar, 
mentorskap och liknande kan vi lära och inspireras 
av industrin. Det är möjligheter som vi kan bli ännu 
bättre på att ta tillvara, avslutar Sven Gunnarson.
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Ökat tryck i miljöarbetet
Miljöarbetet i den svenska byggsektorn har fått större tyngd och är på 
väg att bli en naturlig del av företagens verksamhet och affärsstrategi. De 
miljöansvariga återfinns allt oftare på ledningsgruppsnivå och tillämpningen 
av miljöledningssystem är i det närmaste självklar. Men den positiva bilden 
till trots – gröna framtidsutmaningar saknas inte. 

Studien har genomförts av Pernilla Gluch, Henrikke Baumann, 
Mathias Gustafsson och Liane Thuvander, Chalmers. Projektet är 
finansierat av CMB.

För mer information: pernilla.gluch@chalmers.se

Det framgår av 2011 års Miljöbarometer, den tredje i 
raden sedan 2002. Undersökningen, som genomförts 
av Chalmers avdelning Construction Management, 
ger unik kunskap både om nuläget i byggsektorns 
miljöarbete och om förändringar över tid. 

Det är alltså en i stora delar positiv utveckling som 
avtecknar sig i resultaten. En viktig komponent är 
tillämpningen av miljöledningssystem, som det senaste 
decenniet har ökat markant. Närmare nio av tio företag 
uppger att de har ett miljösystem, och många har också 
certifierat systemet – här dominerar ISO14001. 

– Ledningssystemen har medfört ett systematiserat 
tillvägagångssätt och breddat miljöarbetet, säger Pernilla 
Gluch, docent och projektledare för Miljöbarometern. 
Hon välkomnar utvecklingen, men varnar samtidigt för 
en överdriven tilltro till olika system och regleringar. 

– Risken är att byråkratisering och ökad 
administration hämmar företagens förmåga till 
innovation och nytänkande på miljöområdet.   

Sammantaget är bilden av hur företagen arbetar med 
miljöfrågorna mer nyanserad i jämförelse med föregående 
undersökningar. Tidigare tenderade företagen att se 
på miljöutmaningarna som något branschgemensamt, 
där alla genomförde ungefär samma åtgärder.

– Nu ser vi hur det mönstret bryts upp, hur man 
istället tar avstamp i den egna verksamheten och 
ställer frågan: ”vad behöver just vi göra?”. Det 
tyder på att företagen idag tar ett större ansvar för 
sin egen miljöpåverkan, säger Pernilla Gluch. 

Parallellt med framstegen identifierar 2011 
års Miljöbarometer också områden där mycket 
arbete ännu återstår. Viktigast av allt – stärkt 
affärsmässighet. Särskilt bland byggföretagen, som 
utgör mer än hälften av byggsektorn, finns en utbredd 
uppfattning om att man ekonomiskt sett förlorar 
på miljöarbetet. Minskad produktivitet och sämre 
kortsiktig vinst hör till de vanligaste argumenten. 

– För sektorn som helhet är det avgörande att också 
byggföretagen upplever ekonomiska incitament i 
miljöarbetet. Det måste helt enkelt löna sig att ställa om, 
säger Pernilla Gluch, och drar paralleller till arkitekt- 
och konsultföretagen. Inom denna grupp betraktas 
den framväxande marknaden för gröna tjänster som en 
attraktiv affärsmöjlighet snarare än ett nödvändigt ont.

Enligt Pernilla Gluch är ökad långsiktighet en 
nyckelfaktor för att förändra synen på miljöarbetet 
som en belastning. I nuläget prioriterar företagen 
ofta kortsiktiga åtgärder av engångskaraktär, så 
som miljödeklarationer av olika slag, framför ett 
mer holistiskt angreppssätt. Här har utbytet mellan 
näringsliv och akademi en viktig funktion att fylla. 

– Förståelsen har ökat för att ett sådant utbyte 
behövs. Byggföretagens satsningar på forskning 
inom miljöområdet är fortfarande blygsamma, både 
inom den egna verksamheten och i samarbete med 
akademin. Samtidigt rör det sig om komplexa frågor, 
som kräver omfattande verksamhetsförändringar. 
Sådant tar tid och det går långsamt, men utifrån 
resultaten i Miljöarometern kan vi i alla fall konstatera 
att det går åt rätt håll, avslutar Pernilla Gluch.

Miljöbarometern 2011
•	 Miljöbarometern är en totalundersökning i 

enkätform som gått ut till miljöansvariga på 
cirka 500 företag i den svenska byggsektorn.

•	 85 % av företagen har ett 
miljöledningssystem.

•	 65 % av företagen har certifierat sitt 
miljöledningssystem, ISO14001 dominerar.

•	 Energieffektivisering är den vanligaste 
typen av miljöarbete – 85 % av företagen 
(45 % 2006) uppger att de har genomfört 
någon form av energibesparande åtgärd.

•	 83 % av företagen uppger att det saknas 
efterfrågan på gröna produkter och tjänster.
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unika utmaningar när  
göteborg svetsas samman

När planerna för framtidens Göteborg 
och den nya stadsdelen Centrala 
Älvstaden tar form väcker CMB 
frågan om genomförandet – har vi rätt 
verktyg för att förverkliga visionen? En 
ny studie identifierar framgångsrika 
genomförandestrategier utifrån fyra 
nordiska stadsutvecklingsprojekt.

e tt vidsträckt område utmed Göta älv är platsen 
för den största utvecklingen av Göteborgs 
stadskärna sedan Linné- och Vasastädernas 
tillkomst i mitten av 1800-talet. Här ska 
under de närmaste åren Centrala Älvstaden 

växa fram. Uppgiften förpliktigar. Göteborgs Stad, som 
bär det yttersta ansvaret för projektet, har gått omsorgsfullt 
tillväga i arbetet med visionen för den nya stadsdelen. 

När visionen presenteras, är den frukten av ett omfattande 
förarbete där både fackkompetensen och ”vanliga” 
göteborgare fått säga sitt. Under 2011 genomfördes 
en omfattande medborgardialog och i juni samma år 
hölls den internationella workshopen RiverCity, där 
ett 80-tal experter delade sina idéer för området.  

Genomförandet är A och O 
En genomtänkt vision är viktig – men inte nog. Med 
den utgångspunkten har CMB, Fastighetsägarna och 
Centrala Älvstaden genomfört studien ”Från vision 
till byggd miljö”. Studien belyser framgångsfaktorer 

och fallgropar i genomförandet av fyra nordiska 
stadsutvecklingsprojekt, och kopplar dessa till Göteborgs 
specifika förutsättningar. Syftet är att sätta fokus på 
frågan om hur visionen ska förverkligas, samt bidra till 
det fortsatta arbetet med genomförandestrategier. 

– Ofta är det här det brister i stadsbyggnadsprojekt. 
Visionen om staden man vill bygga visar sig vara 
svår att omsätta i praktiken. Resultatet blir ett 
annat än det man talade om i planeringsstadiet, 
säger Erik Linn vid arkitektkontoret Linnstudio, 
som ansvarat för kartläggningen. 

Fördjupad analys
Tankarna på en närmare granskning av de fyra nordiska 
stadsutvecklingsprojekten (se grafik på nästa sida) väcktes 
för första gången gången hösten 2011, i samband med 
CMB-konferensen Nordiskt Forum. Vid ett seminarium 
på temat genomförandestrategier deltog ett flertal aktörer 
från bygg- och fastighetssektorn tillsammans med 
planerare och forskare – ett utbyte som gav mersmak. 

– Seminariet var givande, men de tidsmässiga ramarna satte 
gränser för vilka resultat som gick att uppnå. Därför valde 
vi att gå ett steg längre och göra en fördjupad analys av de 
fyra projekt som utifrån ett genomförandeperspektiv är 
mest relevanta för Centrala Älvstaden, förklarar Erik Linn. 
Sedan höstens seminarium har han besökt de olika städerna, 
bland annat för att på plats intervjua projektledarna.

Framgångsrecept för genomförande
Centrala Älvstaden och de utvalda stadsutvecklingsprojekten 
uppvisar flera likheter, där vattennära lägen är det mest 
uppenbara. I samtliga fall har utgångspunkten också 
varit att omvandla tidigare hamn- och kajområden 
till attraktiva, centralt belägna stadsdelar. 

Studien lyfter fram betydande framgångsfaktorer i de olika 
projekten. Ett exempel är utbyggnad och finansiering 
av infrastruktur, framför allt vad gäller de kollektiva 
färdmedlen. I Köpenhamn och Nordhavnen-projektet 
används pengarna från markförsäljningen till att bygga 
ut tunnelbanan, vilket i praktiken placerar området bara 

Framgångsrecept för Göteborg
1. Skapa samsyn mellan stadens 

och marknadens aktörer. Studera 
Malmös värdeplanering.

2. Infrastrukturen kopplar ihop staden, även 
över älven. Gör den till en tidig, bärande 
del av visionen, på stadens villkor.

3. Fler mindre aktörer leder till personligare 
och mer variationsrika lösningar. Släpp 
in dem och utveckla markanvisandet.

4. En mer varierad stad måste få tid att 
utvecklas. Anpassa avkastningskraven, 
och planera affärsmässigt.

5. En bra start är viktig. Först en tydlig 
och identitetsstark inledning, sedan 
strategiska etappindelningar.

6. Dialogen finns redan i Göteborg. 
Utveckla verktyg som effektivt ger svar 
på rätt frågor. Analysera och utvärdera.

Foto: Erik Linn
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några minuter bort från stadens absoluta centrum. När 
den nya, täta kvartersstaden tar form på Busholmen i 
Helsingfors är utbyggnaden av spårväg en integrerad del. 

– Undersökningar från Finland visar att människors 
resvanor avgörs redan under det första halvåret. 
Därför gäller det att investera i rätt infrastruktur från 
början, så att trafiken inte byggs ut på bekostnad 
av stadsmiljön. Här har Göteborg mycket att lära 
av de nordiska exemplen, säger Erik Linn.

Överlägset störst
Samtidigt som flera omständigheter förenar de aktuella 
utvecklingsprojekten finns också betydande skillnader. 
Erik Linn framhåller storleken som ett av de allra 
viktigaste särdragen för Centrala Älvstaden – jämfört 
med exempelvis Fjordbyen i Oslo rör det sig om en 
nästan dubbelt så stor yta. Men det är långt ifrån den 
enda utmaningen. Både läge och terräng spelar in.

– Vi har stadsbebyggelse på alla sidor om den 
nya stadsdelen. Centrala Älvstaden ska därför 
inte bara fungera i sig utan också utgöra en länk 
mellan andra delar av staden, säger Erik Linn. 

Stor potential, höga insatser 
De komplexa grundförutsättningarna för Centrala 
Älvstaden, framhåller Erik Linn, ger anledning för 
Göteborg att gå ännu längre än sina nordiska grannprojekt 
i ansträngningarna kring hur visionen ska genomföras. 
Ett misslyckande riskerar att bli ödesdigert.

– Insatserna är höga men potentialen enorm. Gör vi rätt 
kan det bli hur bra som helst, missar vi kan det istället få 

stora konsekvenser för hela Göteborg, säger Erik Linn, 
som samtidigt berömmer visionsarbetet så här långt. 

– I arbetet att formulera visionen har Göteborgs Stad 
varit både ambitiös och lyhörd. Man bör nu ta lärdom 
av de framgångsfaktorer som vi pekar på, och kräva ett 
brett ansvarstagande från marknadens aktörer. Då finns 
alla möjligheter att lyfta Centrala Älvstaden till den 
höga nivå som visionen anger, avslutar Erik Linn.

Malmö
Västra Hamnen
 
Yta: 1,7 km²
Mål: 7 500 invånare
Täthet: 4 400 inv/km² 
Tidigare varvs- och
industriområde nordväst
om centrum. Bildar 
stadens nya möte med 
Öresund i väster.

Köpenhamn
Nordhavnen
 
Yta: 2 km²
Mål: 40 000 invånare
Täthet: 20 000 inv/km² 
Tidigare hamn- och industri-
område 4 km nordost om
Hovebangården.

Oslo
Fjordbyen
 
Yta: 2,5 km²
Mål: 18 000 invånare
Täthet: 7 200 inv/km² 
Kajområde som sträcker sig
längs fjorden i hela stadens
längd. Började utvecklas
redan på 80-talet.

Helsingfors
Västra Hamnen
 
Yta: 2,5 km²
Mål: 16 000 invånare
Täthet: 11 200 inv/km² 
Utfyllda före detta hamn-
ytor sydväst om centrum.
Busholmen utgör den
mittersta delen.

Göteborg
Centrala Älvstaden
 
Yta: 4,7 km²
Möjligt: 50 000 invånare *
Täthet: 10 700 inv/km² * 
Stort centralt område på
båda sidor om Göta älv.

* Invånarantalet beräknat
på genomsnittlig täthet
hos de fyra andra projekten.

Göteborg C

Köbenhavns
Hovedbangård

Gustav Adolfs torg

Rådhuspladsen

Stortorget

Rådhusplassen

Oslo S

Helsingfors C

Senatstorget

Malmö C

0 1 km

Studien har genomförts av Erik Linn, Linnstudio, på uppdrag av 
Centrala Älvstaden, CMB och Fastighetsägarna, som också har 
svarat för finansieringen.

För mer information: erik@linnstudio.se

Projektledning före start
Ett typiskt byggprojekt initieras och glider igång till följd av ett telefonsamtal, en 
önskan om utredning eller en förfrågan. I bakgrunden finns ofta behov och krav 
som varken är konkretiserade eller dokumenterade. En ny studie belyser dessa 
informella och delvis outtalade processer.

Göran Lindahl, avdelningen Construction Management 
på Chalmers, har tittat närmare på den fas som 
föregår investeringsbesluten i samhällsbyggandet. 
Utgångspunkten är att bättre dokumentation 
och kunskap om dessa mekanismer kan öka 
transparensen, effektiviteten och förutsättningarna 
för uppföljning i det skede då ett projekt initieras.

– I byggbranschen är ”tidiga skeden” vedertaget i dagligt 
tal, säger Göran Lindahl. Flera yrkeskategorier, till exempel 
arkitekter och entreprenörer, använder begreppet för att 
beskriva ett skede då påverkansmöjligheterna är stora och 
då beslut fattas som påverkar utgången av ett projekt.

Studien är baserad på intervjuer med ett flertal företrädare 
för byggsektorn, framför allt beställare och konsulter 
men också ett flertal entreprenörer. Resultaten visar att 
långt ifrån alla projekt startas medvetet och strukturerat – 
kontakter styrs av nätverk och beslut fattas ofta informellt. 

När tidiga skeden studeras uppstår frågor om vilka aktörer 
som medverkar, vad de gör och på vilket sätt de påverkar. 
”Det informella molnet” är studiens benämning på en 
mängd olika aktiviteter och former av kommunikation i 
glappet mellan idé och beslut. När respondenterna svarade 
på vilka ord de förknippade med detta glapp framkom 
både positiva och negativa associationer. ”Lunchmöten”, 
”kreativitet” och ”mygel” är några exempel.

– Det framgick tydligt att det informella molnet är en 
nödvändig fas eftersom det är då ett projekt initieras, 
säger Göran Lindahl. För konsulterna är ofta de 
ansträngningar som görs inte debiterbara, trots att de är 
nödvändiga för att etablera kontakter inför nästa steg.

I surret kring en idé skapas tankar som ger de första 
ramarna och detta sker ad hoc. Detta sker såväl i politikers 
diskussion som i utvecklingen av affärer. Studiens 
resultat pekar på att det är viktigt att bättre förstå vad 
som sker i projektinitierande faser. Idag saknas en 
formaliserad process för detta, och utmaningen ligger 
i att finna en balans mellan kontroll och öppenhet. 

– Det behövs kunskap om vad som sker och därefter får 
man bestämma om man vill formalisera processerna. 
Kraven i projekten ökar hela tiden och därför är det 
troligt att en viss formalisering blir nödvändig framöver. 
Ett lämpligt första steg är en tydlig ansvarsfördelning 
mellan de olika aktörerna, men också en bra modell 
för dokumentation, avslutar Göran Lindahl.

Studien har genomförts av Göran Lindahl, avdelningen 
Construction Management på Chalmers. Projektet har 
finansierats av CMB.

För mer information: goran.lindahl@chalmers.se

Byggprojekt initieras ofta i “det informella molnet” – 
olika aktiviteter i glappet mellan idé och beslut.

Foto: Erik Linn
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effektivisera med lean

Lean används för verksamhetsutveckling 
i många olika branscher och under 
de senaste åren har filosofin även fått 
fotfäste inom samhällsbyggandet. 
Kursen ”Lean för bygg- och 
anläggningssektorn” startar nu för 
sjunde gången, med siktet inställt på 
effektivare byggande.

Kursen, som berättigar till 7,5 högskolepoäng, 
genomförs av Chalmers Professional Education i 
samarbete med CMB, Lean Forum Bygg och Prolog 
Bygglogistik. Per-Erik Josephson, professor på 
Chalmers och tidigare föreståndare för CMB, är en 
av de lärare som är engagerade i genomförandet.

– Det är ofta stor skillnad mellan hur företagen 
tror att de arbetar och vad som verkligen händer. 
Lean kan hjälpa till att synliggöra dolda processer 
och onödiga moment i verksamheten, vilket skapar 
förutsättningar för effektivisering och smartare arbete.

Lean utgår från långsiktig utveckling som ger lönsamhet 
för såväl medarbetare, ägare och kunder, som för det 
omgivande samhället. Tongivande principer är ständiga 
förbättringar – Kaizen – och strävan att synliggöra och 
ta bort slöserier. Filosofin utvecklades från början av 
Toyota men används idag för verksamhetsutveckling 
i flera olika branscher, till exempel inom tillverkande 
industri, hälso- och sjukvård, lantbruk och sjöfart.

En möjlig startpunkt
Utbildningen ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” 
omfattar fem tvådagarsträffar, där litteraturstudier 
och föreläsningar varvas med praktiska moment 
som studiebesök, projektarbeten och Lean-spel. 
Kursdeltagarna gör också upp arbetsplaner för införande 
av Lean i sina respektive organisationer, vilket kan 
utgöra en bra startpunkt för utvecklingsarbetet. Sedan 
är det upp till företagets ledning och medarbetare 
att etablera ett arbetssätt där ständiga förbättringar 
och slöserijakt ingår som självklara delar.

– Det går inte att trolla fram en effektiv verksamhet, 
det krävs målmedvetet och omfattande arbete under 
många år, konstaterar Per-Erik Josephson.

Kursen fokuserar dels på verksamheten i enskilda 
företag, dels på samarbetssituationer mellan olika 
aktörer. Målgruppen utgörs av yrkesverksamma 
inom alla delar av byggprocessen – leverantörer, 
entreprenörer, arkitekter, konsulter, tekniker, 
inköpare och företagsledare. Eftersom deltagarna har 
olika befattningar och roller så uppstår intressanta 
diskussioner och ett givande utbyte av erfarenheter.

– Det är viktigt att dra nytta av framgångsrika lösningar 
från alla delar av sektorn, säger Per-Erik Josephson. 
Kursdeltagarna bidrar med smarta lösningar i stort och 
smått utifrån sina egna perspektiv. Enligt vår mening är 
erfarenhetsutbytet mellan deltagarna ett mycket värdefullt 
inslag i kursen.

Stor potential inom bygg
Företagens intresse för Lean har ökat stadigt, något 
som inte minst visar sig i efterfrågan på utbildning. 
Chalmers Professional Education har hittills genomfört 
över 50 Lean-kurser med fler än 1 000 deltagare. 
Det handlar framför allt om utbildningar inom 
industriell tillverkning, men enligt Per-Erik Josephson 
är potentialen stor även inom samhällsbyggandet.

– Här utförs arbetet ofta i tillfälliga organisationer 
som är uppbyggda kring projekt. Det innebär stora 
utmaningar men också en möjlighet att positionera 
sig med hjälp av tillförlitliga och effektiva processer. 

– Idag finns en nyfikenhet och ett stort intresse av 
att ta till sig nya arbetssätt inom byggsektorn och 
många företag har också kommit långt. Det bådar 
gott inför framtiden, avslutar Per-Erik Josephson.

Per-Erik Josephson är en av 
de lärare som är engagerade 
i genomförandet av kursen. 
I bakgrunden pågår ett 
Lean-spel under ledning 
av Prolog Bygglogistik.

Utbildningen genomförs av Chalmers Professional Education, 
Chalmers organisation för uppdragsutbildning, och startar två 
gånger per år. Deltagaravgiften är rabatterad för CMB:s huvudmän.

För mer information: www.chalmersprofessional.se

Utbildningsdag i Göteborg, april 2012. Lean‐spelet ger 
kursdeltagarna en grundläggande förståelse för Lean och 
ställer dem inför utmaningar som förutsätter samarbete.
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Balansakt i förvaltningen 
av folkhemsarvet
Folkhemmets flerfamiljshus står under de kommande åren inför nödvändiga och 
omfattande renoveringar. För att bevara byggnadernas unika kvalitéer krävs ett 
helhetsperspektiv i ledningen av moderniseringsprocessen. Forskningsprojektet 
ReBo syftar till att främja en balans mellan viktiga och ofta svårförenliga hänsyn. 

En guldålder inom svenskt bostadsbyggande har den 
kallats, folkhemseran, präglad av funktionalitet, höga 
sociala ambitioner och omsorg i detaljerna. Dessa år 
mellan 1941 och 1960 utgör också en brytningstid 
där det hantverksmässiga byggandet möter industriella 
metoder. Resultatet: ett unikt arkitektoniskt kulturarv. 

Begränsat manöverutrymme
Flera av de särdrag som gör folkhemsbostäderna 
värda att bevara innebär emellertid stora utmaningar, 
när beståndet nu är i stort behov av renovering och 
modernisering. En process där vår tids krav på bland 
annat tillgänglighet och energieffektivisering krockar 
med bevarandet av den ursprungliga arkitekturen.

– Beståndet kännetecknas av små men i gengäld 
mycket välplanerade lägenheter. Baksidan av att 
varje kvadratcentimeter redan utnyttjas är att 
manöverutrymmet är extremt begränsat. Ett exempel 
är installation av hissar, som innebär stora ingrepp i 
den ursprungliga interiören, förklarar Liane Thuvander. 
Hon är forskarassistent vid institutionen Arkitektur på 
Chalmers och arbetar i det pågående forskningsprojektet 
”ReBo – Strategier för integrerad hållbar renovering av 
bostadsbestånd: fokus på perioden ‘folkhemmet’”. 

Checklista för balans
Syftet med ReBo är att skapa en balans i renoveringen av 
folkhemsbeståndet, där ekonomiska, miljömässiga och 
tekniska faktorer vägs mot arkitektoniska, kulturhistoriska 
och sociala aspekter. Grunden i projektet består i 
utvecklingen av en matris – eller checklista – över de olika 
hänsyn som ett typiskt renoveringsprojekt innehåller.

– Inledningsvis finns ofta en medvetenhet hos förvaltarna 
om vikten av att ta hänsyn till alla olika delar, men efter 
hand tar sedan teknik och ekonomi överhanden. Med 
matrisen vill vi bidra till att helhetsperspektivet bibehålls 
genom hela renoveringsprocessen, säger Liane Thuvander.

Komplexa avvägningar
Även om ReBo-matrisen ska vara tillämpbar 
för hela folkhemsbeståndet rör det sig ändå 

inte om något standardförfarande. Skillnaderna 
mellan byggnaderna är helt enkelt för stora. 

– Både byggnadsteknik och materialval varierade kraftigt 
under den här perioden, vilket är en konsekvens av 
den gradvisa övergången till industriellt byggande. 
Därför måste varje renoveringsprojekt ses för sig, säger 
Liane Thuvander, som understryker att matrisen ska 
utgöra ett stöd i beslutsprocessen – inte en lösning.

– Förvaltarna kommer också fortsättningsvis att 
ställas inför svåra avvägningar. Ju mer man sätter 
sig in i det här området, desto större blir respekten 
för vilka komplexa frågor det handlar om.

Studien genomförs av Liane Thuvander, Paula Femenías och Pär 
Meiling, institutionen för Arkitektur, Chalmers, och Birgit Brunklaus, 
institutionen för Energi och miljö, Chalmers, i samarbete med flera 
bostadsbolag, arkitekt-, konsult- och byggföretag samt offentliga 
aktörer. Projektet finansieras av dessa företag tillsammans med 
Formas-BIC, CMB och BeBo.

För mer information: liane.thuvander@chalmers.se

Foto: Pär Meiling Foto: Liane Thuvander
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Med BIM har visionen om en gemensam 
plattform för byggprocessens alla 
aktörer kommit inom räckhåll. I en 
treårig forskningssatsning sätts nu fokus 
på managementaspekterna av det 
arbetssätt som väntas bli en ny standard 
i byggindustrin. Petra Bosch-Sijtsema, 
Chalmers avdelning Construction 
Management och CMB:s Bengt 
Christensson berättar mer om initiativet.

BiM-satsning  
samlar branschen

Samtliga aspekter av en byggnads livscykel, från 
projektering och analys, via uppförande och uppföljning 
till underhåll och renovering – förpackat i en digital, 
tredimensionell informationsmodell. BIM, Building 
Information Modeling, har potential att fundamentalt 
förändra och effektivisera byggprocessen. 

Varför en satsning på BIM, vid 
den här tidpunkten?

Bengt Christensson: Bland våra huvudmän är 
diskussionen om hur tekniken ska tillämpas högaktuell. 
Samtidigt som intresset är stort har alla hittills 
jobbat med BIM utifrån sina respektive horisonter. 
CMB:s position som länk mellan akademin och 
industrin gör oss lämpade att arbeta för att skapa det 
helhetsgrepp om frågan som hittills har saknats. 

Petra Bosch-Sijtsema: Tidigare har forskningen framför 
allt handlat om tekniken och hur den ska kunna 
förbättras. När tekniken nu är tillräckligt bra för att svara 
upp mot behoven ökar organisationsaspekterna i betydelse. 
I det avseendet ligger satsningen helt rätt i tiden.

Vilka är förväntningarna på de 
kommande årens forskning? 

PBS: I grunden handlar det om att bygga kunskap 
om vilka organisatoriska förändringar som är 
nödvändiga för att det BIM-orienterade arbetssättet 
ska fungera optimalt. Det är fortfarande för tidigt 
att peka på en exakt inriktning, men redan nu ser vi 
flera relevanta forskningsområden. Ett exempel är att 
undersöka varför BIM ofta förlorar i betydelse efter 
planerings- och designfaserna av ett byggprojekt.

BC: Ett av de allra viktigaste syftena med 
satsningen är att identifiera de kritiska faktorer, 
eller flaskhalsar, där branschen behöver stöd för att 
komma vidare i arbetet med BIM. De data som 
samlas in i den inledande fasen kommer därför bli 
sätta riktningen för den fortsatta forskningen.

Hur förhåller sig den svenska 
byggsektorn till BIM idag?

PBS: Min uppfattning är att detta blir allt viktigare. 
Flera andra länder, som Finland och Storbritannien, 
har kommit betydligt längre i tillämpningen av BIM, 
vilket talar för att den mycket positiva trend vi ser 
här i Sverige kommer att hålla i sig. Men samtidigt 
som många använder sig av tekniken är man osäker 
på hur den ska tillämpas. Konsekvensen är att en stor 
del av arbetssättets potential förblir outnyttjad.

BC: Generellt sett finns en medvetenhet ute på företagen 
om att nyckeln till utveckling av byggandet är att 
effektivisera styrning, ledning och management. Med BIM 
finns goda möjligheter att åstadkomma just detta, det 
har branschen insett och därför är också intresset stort. 

Vilken enskild fråga är mest central 
för att BIM ska få sitt genombrott?

PBS: Utmaningarna är många, men det jag ser som 
allra viktigast i det här skedet är att etablera en samsyn 
på BIM som en framtidslösning. För att en modell 
ska vara relevant under byggnadens hela livscykel 
måste alla aktörer vara delaktiga redan från start. 

BC: Jag delar den uppfattningen. Särskilt viktigt är det 
att få med sig byggherrar och beställare i processen, 
som har förmågan att ställa de rätta kraven. I det 
sammanhanget är affärsnyttan avgörande. Först när man 
kan peka på konkreta ekonomiska fördelar i tillämpningen 
av BIM kommer utvecklingen ta fart på allvar.

Vad händer härnäst i projektet?

PBS: Allra närmast räknar vi med att sätta ramarna 
för satsningen och genomföra de första, mindre 
delprojekten i kartläggningen av hur BIM används 
idag. Med utgångspunkt i nuläget går arbetet sedan 
vidare med att identifiera möjligheter och hot för att 
på sikt, under 2014 och 2015, mynna ut i konkreta 
verktyg och metoder för effektiv tillämpning av BIM. 

BC: Huvuduppgiften för CMB är att också 
fortsättningsvis att främja utbyte och dialog mellan 
forskargruppen och företagen i branschen. Det 
handlar både om att underlätta forskningsprocessen 
liksom att säkerställa att den forskning som bedrivs 
ligger i linje med företagens behov av lösningar.

Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers 
avdelning Construction 
Management och CMB:s Bengt 
Christensson om en ny satsning 
på BIM management.

Satsningen på BIM har initierats av CMB och CMB-företagen. 
I forskargruppen ingår Petra Bosch-Sijtsema, docent, Mikael 
Johansson och Mattias Roupé, forskningsingenjörer, samtliga 
verksamma vid avdelningen Construction Management, Chalmers.

För mer information: petra.bosch@chalmers.se
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så jobbar sveriges 
bästa platschefer
Tuffa prestationskrav, tydliga mål och järnkoll på planering och uppföljning. 
Men också djupt engagemang, omtanke om medarbetarna och ambitioner 
att skapa starkt förtroende inom gruppen. Det är några av de gemensamma 
nämnarna i en kartläggning av Sveriges bästa platschefer. 

Syftet med kartläggningen är att bidra med ett 
erfarenhetsbaserat underlag för att dels utveckla och 
förbättra utbildningen av framtidens produktionsledare, 
dels öka kunskapen om hur ledarskapet kan driva förnyelse 
inom byggandet. Projektet har genomförts inom ramen 
för det EU-finansierade, nordiska ledarskapssamarbetet 
FLIBA och Sveriges Byggindustriers forskningsprogram 
”Hållbart samhällsbyggande i världsklass”.

– Från början var vi osäkra på i vilken mån det existerar 
gemensamma egenskaper som utmärker de bästa 
platscheferna. Undersökningen bekräftar dock att det 
förhåller sig så, på flera centrala områden, säger Per-
Erik Josephson, professor vid Chalmers avdelning 
Construction Management, som har lett arbetet. 

Brinnande engagemang
Resultaten baseras på intervjuer med sammanlagt 
tolv platschefer och deras arbetsledare, verksamma 
runt om i landet. Urvalet grundar sig på kvalificerade 
bedömningar om vilka personer som svarar upp 
mot epitetet ”Sveriges bästa platschefer”, gjorda av 
företagsledare vid stora och medelstora byggföretag samt 
av tjänstemän inom chefsorganisationen Ledarna. 

Maria Lindström, tidigare verksam vid Chalmers men 
idag anställd på Skanska, har genomfört intervjuerna. 
Hon vittnar om att en egenskap framstår som särskilt 
utmärkande – det brinnande engagemanget.

– Jag förvånades lite över det. Alla, även de som 
jobbat under väldigt många år, visade en fantastisk 
vilja att dela med sig av och reflektera kring den egna 

yrkesrollen. Det är också tydligt att jobbet tar upp en 
stor del av livet och inte är något som man bara släpper 
när arbetsdagen är förbi, säger Maria Lindström.

Högt ställda krav
Förmågan att leverera enligt kundens förväntningar lyfts 
i kartläggningen fram som en av nyckelegenskaperna hos 
de intervjuade platscheferna. Vägen dit går via tydliga 
mål, vilka i sin tur ställer höga krav både på medarbetare 
och leverantörer. För att säkerställa effektiva flöden 
och förebygga problem hålls regelbundna möten med 
viktiga grupper av medarbetare. Enkelt uttryckt handlar 
det om ”ordning och reda” – och om att hålla tiden.

– Att halka efter i tid är den stora dödssynden, 
eftersom man vet vilken oerhörd påverkan förseningar 
får för projektet som helhet. Därför har planeringen 
skyhög prioritet, säger Maria Lindström.

5 nyckelförmågor för ett  
gott ledarskap
1. God planerare – prioritera, organisera

2. Fatta beslut

3. Delegera och coacha andra

4. Entusiasmera och motivera personalen

5. Engagemang

Genuin omsorg om medarbetarna
Parallellt med ett utpräglat fokus på effektivitet, prestation 
och resultat löper också en annan, ”mjukare” sida av 
ledarskapet som en röd tråd genom intervjuerna i 
kartläggningen. Stor vikt läggs exempelvis vid att skapa 
förtroende inom gruppen, eller att se till att medarbetare 
som mår dåligt får rätt hjälp. Det skulle förstås kunna 
hävdas att om medarbetarna trivs på jobbet så bidrar det 
till just måluppfyllelse och effektivitet. En tankegång 
som enligt Maria Lindström är alltför onyanserad. 

– Att enbart söka förklaringar i den sortens faktorer leder 
fel. Mitt intryck under intervjuerna var att omsorgen 
om medarbetarna är genuin och har ett värde i sig.

Praktiknära inslag väg framåt
Mot bakgrund av den stora betydelse som den praktiska 
erfarenheten tycks ha för framgång i rollen som 
platschef: är det överhuvudtaget möjligt att utbilda 
sig till en god ledare? Ja, menar Per-Erik Josephson 
och Maria Lindström – om än med viss reservation. 

– Den stora utmaningen för oss inom akademin 
handlar om att föra in erfarenhetsbaserad kompetens i 
utbildningen. En väg är att integrera praktiknära inslag i 

Projektet har genomförts av Per-Erik Josephson och Bert Luvö,  
avdelningen Construction Management på Chalmers, samt av 
Maria Lindström, tidigare på Chalmers men idag anställd på 
Skanska. Arbetet ingår i FLIBA och Sveriges Byggindustriers 
forskningsprogram ”Hållbart samhällsbyggande i världsklass”.

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

ännu större utsträckning, säger Per-Erik Josephson, med 
hänvisning till det redan idag pågående praktikutbytet 
mellan Chalmers och byggföretagen i regionen. 

Potential för bättre utgångsläge
Också Maria Lindström, nyligen själv student vid 
Chalmers och masterutbildningen IPM, International 
Project Management, ser en förbättringspotential i 
utbildningarna. Ledarskap som begrepp, tror hon, 
kan verka abstrakt och närmast avskräckande. 

– Men bryter man ner det i mindre, konkreta delar 
blir bilden en annan. Hur lär jag mig att delegera? 
Hur motiverar jag människor? Här finns verktyg att 
tillgå, och de kan man lära sig. Det ersätter inte den 
erfarenhetsbaserade kompetensen, men utgångsläget 
blir betydligt bättre. I det avseendet har akademin en 
viktig funktion att fylla, avslutar Maria Lindström.

Foto: Skanska
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Ömsesidigt utbyte när 
industri möter akademi
I det höga tempo som råder både inom arbetsliv och akademi kan tanken på 
ännu ett engagemang, som mentor eller adept, verka främmande. Marcus, 
Niclas och Sara trotsade oron över höga tids- och energianspråk och valde 
att delta i CMB:s mentorprogram. En satsning de inte har ångrat.

d et är inte så länge sedan jag själv var 
student och jag vet att sista året kan vara 
jobbigt, med osäkerhet och funderingar 
kring vad man ska göra härnäst. I det 
läget tror jag att en mentor kan vara 

en stor tillgång, säger Sara Distner, projektchef vid 
Trafikverket för infrastrukturprojektet BanaVäg i Väst. 

Marcus Gökstorp och Niclas Carnebratt nickar 
instämmande. De är studenter vid masterutbildningen 
Design and Construction Project Management, 
DCPM, och sedan några månader också adepter i 
mentorprogrammet. Sara är Marcus mentor medan Bo 
Larsson, också han från Trafikverket, är mentor för Niclas. 

Personstyrd planering utmärkande
CMB:s mentorprogram löper under två terminer 
och syftar till att främja kontakten mellan akademi 
och industri på ett mer personligt plan, där mentorer 
från byggsektorn matchas mot morgondagens 
ledare – andraårsstudenterna på DCPM. 

Sedan mentorprogrammet startade har Sara och 
Marcus hunnit träffas vid flera tillfällen, både enskilt 
och tillsammans med övriga mentorer och adepter, 
vid de workshops som utgör en del av programmet. 

– Vi kände båda att det var viktigt att snabbt bygga 
upp kontakten, att få en bild av vad vi förväntade 
oss. Därför träffades vi ofta i början, efter hand 
har det sedan gått lite längre mellan mötena, säger 
Marcus, som utöver sitt ”vanliga” deltagande också 
är mentorprogrammets studentrepresentant.

– Något som är speciellt med programmet är att det är 
så personstyrt. Här har vi friheten att själva avgöra både 
vad vi diskuterar och hur, var och när vi ska ses. Det 
är något som jag verkligen uppskattar, fyller Sara i. 

Niclas har gjort liknande erfarenheter 
i kontakten med sin mentor.

– Inför starten satte vi upp olika mål, men 
inriktningen har anpassats allt eftersom, i takt med 
att man lärt känna varandra bättre, säger Niclas. 

Ömsesidigt utbyte
En bärande tanke i mentorprogrammet är att kontakten 
ska vara till gagn både för adepten och för mentorn – och 
även för det företag där hon eller han arbetar. Mot den 
bakgrunden: vad har mentorskapet inneburit hittills? 

– För mig är mentorskapet väldigt nyttigt. Det blir ett 
avbrott i vardagen där jag måste stanna upp och fråga mig: 
”hur resonerar jag egentligen!?” och sätta ord på sådant 
som jag i vanliga fall inte tänker på så specifikt, säger Sara. 

En stor fördel utifrån studenthorisonten, menar Marcus 
och Niclas, är möjligheten att ta del av mentorns 
bokstavligt talat dagsfärska erfarenheter av ledarskap.

– Att prata med varandra om hur det fungerar i praktiken 
blir mycket mera nyanserat jämfört med vad som går 
att läsa sig till i kurslitteraturen. Vi kommer ju att jobba 
som chefer, så det känns angeläget att diskutera de 
utmaningar och problem som väntar, förklarar Marcus. 

Välinvesterad tid. För Sara, Niclas och 
Marcus har mentorprogrammet inneburit 

nya – och värdefulla – insikter.
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Handfasta råd
Mentorprogrammet innehåller inte bara övergripande 
frågor kring chefsrollens utmaningar. Råd och vägledning 
av den mer handfasta sorten har en självklar plats. 

– Ett exempel är när jag hade en grundidé inför 
mitt exjobb men inte lyckades få ned den på papper. 
Under ett av Saras och mina möten bollade vi idén 
och det räckte för att jag skulle komma vidare med 
formuleringen av mitt ämne, säger Marcus. 

– För mig handlar mentorrollen om att finnas tillgänglig 
när det behövs. Enkla saker som att kolla av cv:t eller 
ge en second opinion när det är dags att söka jobb kan 
göra stor skillnad. Jag som sitter ”på andra sidan” vet ju 
vad företagen tittar på när de rekryterar, säger Sara.

I den allt hårdare konkurrensen om kvalificerad 
arbetskraft har så kallad ”employer branding”, 
organisationers profilering i syfte att attrahera 
kompetenta medarbetare, vuxit i betydelse. Från 
Trafikverkets sida betraktas mentorprogrammet 
som ytterligare en kontaktyta gentemot den ur 
rekryteringssynpunkt så viktiga studentgruppen. 

– Visst är det så. För oss är det en fördel att möta den 
här gruppen redan i ett tidigt stadium, att kunna visa 
hur vi arbetar, säger Sara. Resonemanget bekräftas 
av Marcus och Niclas, som kan vittna om hur 
mentorskapet har blivit en ”snackis” bland studenterna. 

– Mentorprogrammet ger oss en chans att lära känna 
företagen på ett närmare sätt än annars. Självklart 
diskuterar vi också våra erfarenheter sinsemellan, 
och får därigenom en bild av hur de andra 
organisationerna fungerar. Är det här ett företag jag 
vill jobba på i framtiden? frågar Niclas retoriskt.

Obefogad oro
Såväl Marcus och Niclas som Sara hade på förhand 
en farhåga om att mentorprogrammet – som formellt 
saknar omedelbar koppling till vare sig poänggrundande 
studier respektive praktiska arbetssituationer – skulle ta 
alltför mycket tid och energi i anspråk. Några månader 
senare råder enighet om att denna oro var obefogad. 

– Ska man delta i detta så måste det finnas förutsättningar 
att göra det bra. Jag var tveksam till om jag skulle 
hinna med, men kontakten med Marcus har bara känts 
givande och aldrig som en belastning, säger Sara, som 
ser en viktig förklaring i mentorskapets fria struktur. 

– Eftersom det bygger så mycket på avstämningar Marcus 
och mig emellan, utan pekpinnar från något håll, är det 
enkelt att hitta en nivå som känns rätt för båda, säger Sara.

– Många tänker nog att de inte har tid, men det 
har verkligen inte varit några problem. Dessutom 
väger fördelarna och inblicken jag får så mycket 
tyngre än tidsåtgången, tillägger Niclas.

Program med tillväxtpotential
Den positiva bild som förmedlas under samtalet 
ligger väl i linje med det ökande intresse för 
mentorprogrammet som märks både bland studenter 
och mentorer. Antalet intresseanmälningar för 2011 
års mentorprogram var betydligt fler än året före, 
då programmet genomfördes för första gången.

– Alla de studenter som anmält sig fick också en mentor, 
och hade till och med ett överskott på mentorer. Vi 
märker hur det finns ett engagemang från industrin, 
säger Marcus. Både han och Niclas tror att programmet 
har potential att växa ytterligare framöver, och pekar på 
informationen till studenterna som en nyckelfaktor.

– Ju tidigare man känner till det här desto bättre, 
varför inte direkt när man börjar på DCPM. Då kan 
man ställa in sig på det, och inte gå miste om den här 
chansen. Här kan vi bli ännu bättre, säger Niclas. 

Unik möjlighet
För det är precis så Niclas och Marcus ser på 
mentorprogrammet – som en chans man inte vill missa. 
Marcus, som räknar med att om bara ett par månader 
kunna kvittera ut sin examen, summerar sin studietid 
som en process där perspektiven successivt flyttas framåt. 

– I början fokuserade jag enbart på studierna. Men 
ganska snart kommer funderingarna på exjobbet, 
och sedan är inte steget långt till tankar om vad som 
ska hända efter Chalmers. Just där, i skarven mellan 
utbildning och jobb, har kontakten med Sara varit ett 
enormt stöd, säger Marcus, som dock ännu inte har 
bestämt sig för vilken väg han ska satsa på i arbetslivet. 

Oavsett vilka karriärbeslut han, och Niclas, till sist landar 
i står en sak helt klar – i Sara, Niclas och Marcus har 
CMB:s mentorprogram tre mycket goda ambassadörer.
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design and Construction
Project Management
ett MAsterPrOgrAM PÅ ChAlMers teKnisKA hÖgsKOlA 

För att säkerställa gott 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 tidigt ger dem utmaningar inom frågor 
relaterade till styrning och ledning. Uppgifter som 
fordrar kunskap om lednings- och styrningsfrågor samt 
kommunikation i hela byggprocessen, från förstudiens 
avvägningar till produktionens övergång i förvaltning. 

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 gedigen 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 återfinns 
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 därigenom en stor interaktion med näringslivet.

delta i CMB:s 
mentorprogram
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 utveckla sitt 
ledarskap.

Mentorprogrammet löper under 
utbildningens sista år och består av 
regelbundna möten mellan mentor och 
adept. 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 utmanande och ger också en 
inblick utbildningen på Chalmers.

Mer information och ansökan:  
www.cmb-chalmers.se



30 31CMB Årsbok 2012 CMB Årsbok 2012 

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 bidra 
till kompetens och förståelse för den komplexitet och det 
behov av ledning som finns inom samhällsbyggandet. 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 utvecklas i 
sitt arbetsliv och bidra till organisationers utveckling.

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 300 internationella studenter har sökt DCPM och 
ungefär 200 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
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 prospects for developing strong careers.

The course brings together students from different 
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.

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
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and management

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

Research by design

Financial
management
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and economics

Construction governance

Master’s thesis
Service management for 

construction and facilities
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The courses benefit from DCPM’s links with the 
local business community, and frequent use is made of 
examples of 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 300 international 
students have applied for DCPM, of whom 200 
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.
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Byggluncher
Sedan våren 2011 arrangerar CMB lunchseminarier med fokus på 
projekt och management. Information om kommande Byggluncher 
finns på CMB:s hemsida, www.cmb-chalmers.se.

hållbar sanering 
[2012-02-21]

I ett samarbete mellan NCC och FRIST kompetenscentrum 
vid Chalmers utvecklas metoder för att identifiera hållbara 
saneringsåtgärder. Vid bygglunchen presenterade Lars 
Rosén, Chalmers, och Malin Norin, NCC Teknik, hur 
resultaten från forskningsprojektet kommer till nytta. 

triple towers 
[2012-01-24]

Med modernt ledarskap och i partnering skapar Peab 
och Svenska Mässan en unik mötesplats i Europa. Vid 
Bygglunchen presenterades olika aspekter av projektet – 
teknik, tidsplaner, logistik, partnering, etik och moral, 
ledarskap, utmaningar och hållbart samhällsbyggande.

Kongahällatomten 
[2011-05-10]

Kongahälla är en ny del av stadskärnan i Kungälv. 
Byggherrarna utvecklar i samverkan en stadsdel för 
stadslivets gemenskap, med 900 bostäder och en ny 
handelsanläggning. Planchefen på Kungälvs kommun, Henrik 
Haglund, presenterade den spännande storsatsningen.

landvetter Airport City 
[2011-11-09]

Projektet Airport City innebär en massiv utbyggnad av 
Landvetter flygplats med logistik, kontor och ökad handel –  
ett projekt som ställer stora krav på styrning och management. 
Davis Bergström och Robert Lenzi, fastighetschef respektive 
fastighetsutvecklare på Swedavia, berättade mer om projektet.

Miljöbarometern 
[2011-10-19]

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn är 
en enkätstudie som syftar till att belysa sektorns syn 
på miljöutmaningen och resultatet av det genomförda 
miljöarbetet. Pernilla Gluch, Chalmers, presenterade 
undersökningen och de resultat som framkommit.

stadsutveckling med Jernhusen 
[2011-09-20]

Med satsningarna på det Västsvenska paketet och Centrala 
Älvstaden tas avgörande steg för framtiden. Stationsområdet 
ligger mitt i händelsernas centrum och Jernhusen är engagerat 
i stadsutvecklingen. Urban Hammarlund, Jernhusen, 
presenterade ambitionen, nuläget och processen i Göteborg.

stadskvaliteters värde 
[2011-06-08]

En omfattande studie av hur stadsbyggande och 
lägesfaktorer påverkar bostadsrättspriserna i Storstockholm 
ligger till grund för en ny stadskvalitetsmodell. 
Alexander Ståhle från Spacescape presenterade studien 
och den stadskvalitetsmodell som har utarbetats.
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Frukostmöten
CMB arrangerar regelbundet frukostmöten med ambitionen att erbjuda ett 
lättillgängligt forum för kunskapsspridning i Göteborgsregionen. Information om 
kommande frukostmöten finns på CMB:s hemsida, www.cmb-chalmers.se.

den moderne ledaren 
[2012-03-09]

Svensk industri går mot ett mer coachande ledarskap, där 
balansen mellan de olika rollerna förändras. Liselott Lange, 
HR AB People Management, gav exempel på tekniker för en 
medveten ledarskapsstil som bidrar till att varje medarbetare 
når sin fulla potential och att motivation och delaktighet ökar. 

rena byggen - nu har det börjat 
[2012-02-09]

ID06 är ett av verktygen i projektet ”Rena byggen” som 
sjösattes i december 2011. Vad innebär de nya rutinerna för 
entreprenörerna och hur kan ID06 användas som ett verksamt 
ledningsverktyg? Lars Borgström, Skanska Installation, och 
Per Carlsson, Göteborg Stad, presenterade projektet.

sveriges bästa platschefer 
[2012-01-12]

Hur arbetar Sveriges bästa platschefer för att möta nya krav 
på ökad effektivitet i byggproduktionen? Vid seminariet 
presenterade Per-Erik Josephson, Maria Lindström och Bert 
Luvö, Chalmers, resultatet från en ny intervjuundersökning 
som har genomförts inom ramen för Interreg-projektet FLIBA.

Blandstaden 
[2011-09-16]

Frukostmötet behandlade en högaktuell fråga i 
stadsutvecklingsdebatten, nämligen Blandstaden. Med 
utgångspunkt i en färsk temperaturmätare diskuterades 
förutsättningarna för att förverkliga visionen. CMB:s 
Stadsutvecklingsutskott stod som värd för mötet.

Konsult i Kina 
[2011-12-16]

Vad kan ett västsvenskt konsultföretag erbjuda på den kinesiska 
marknaden och vilka krav ställs på ledarskapet? Dessa frågor 
stod i fokus vid årets sista CMB-frukost. Medverkade gjorde 
Liljewall Arkitekter, VBK och Wikström VVS-kontroll – tre 
företag som undersöker möjligheterna i Kina.

reBo-projektet 
[2011-11-11]

Hur balanseras kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala 
värden mot miljöhänsyn och kostnadseffektivitet vid 
renovering? Paula Femenías, Liane Thuvander och Pär Meiling, 
forskare på Chalmers, medverkade och berättade om ReBo, 
ett forskningsprojekt för handlingsinriktad kunskap.

Projektledning i tidiga skeden 
[2011-10-28]

Vad är det som sker när ett projekt initieras – glider det 
igång eller finns det en formaliserad start? Vilken betydelse 
har de olika aktörernas agerande? Göran Lindahl, Chalmers, 
belyste dessa frågor och bjöd in deltagarna till diskussion.
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Kreativitet och innovation 
främjas i komplext projekt 
JOhny lindeBerg OM uPPhAndling FÖr VästlänKen

Projektet ingår i den nationella planen för 
transportsystemet 2010-21 och är också ett av 
projekten i Västsvenska paketet, som till hälften 
finansieras av lokala och regionala medel. 

Västlänken skapar ökad kapacitet för pendeltågstrafiken, 
ökar tillgängligheten till staden och ger förutsättningar 
för stadsutveckling i centrala Göteborg. Den 
minskar sårbarheten i järnvägssystemet och 
underlättar resandet i Göteborg och Västsverige.

Nu börjar projekteringen med upprättande av en 
järnvägsplan, som ska visa utformning och sträckning 
genom staden. Parallellt projekteras en systemhandling 
som underlag för bygghandlingar. Det är i detta skede 
det klargörs vilken mark och vilka fastigheter som 
berörs. När järnvägsplanen efter samråd och utställning 
kan fastställas fortsätter arbetet med projektering av 
bygghandlingar, och sedan sätter vi spaden i jorden.

Projektet
Västlänken är ett mycket komplext projekt där tråg, 
tunnel och stationer kommer att byggas i varierande 
markförhållande med flera övergångar mellan lös lera och 
hårt berg. Arbetet kommer att bedrivas under lång tid 
och tidvis påverka olika delar av centrala Göteborg. En 
viktig framgångsfaktor för projektet är att påverkan på 
omgivningen, både under byggande och drift, minimeras. 
Det krävs nära samverkan med samtliga berörda parter för 
att uppnå detta. I samråd med allmänheten, kommunen, 
fastighetsägare, myndigheter och intressenter kommer 
anläggningen att få rätt form och funktion. I detta 
arbete behöver Trafikverket hjälp av duktiga konsulter.

Marknad
Marknadssituationen inom konsultbranschen bedöms 
för närvarande vara förhållandevis positiv ur beställarens 
synvinkel. Tidigare projekterade stora infrastrukturprojekt 
i Göteborgsområdet är i slutskedet och konsultmarknaden 
har ett mycket stort intresse av Västlänken och hur de 
framtida uppdragen ska utformas. För att få en bättre 

Trafikverket har fått i uppdrag att projektera och bygga Västlänken,  
8 kilometer dubbelspårig järnväg varav 6 kilometer i tunnel under centrala 
Göteborg. En ny underjordisk station planeras vid Göteborgs Centralstation 
och två helt nya stationer i staden – vid Haga och Korsvägen.

Korta fakta
Vad: En tågtunnel under centrala 
Göteborg. Två helt nya stationer i staden 
och ny station vid Göteborg Central.

Varför: Underlättar resandet i Göteborg 
och Västsverige. Ger ökad kapacitet för 
pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet till 
staden. Minskar sårbarheten i järnvägssystemet.

Nuläge: Projektering startade under 2011. 

Tidramar: Projektering pågår under cirka 
7–8 år, byggnation under cirka 9–10 år.

Kostnad: Projektet beräknas till 20 
miljarder kronor i 2009 års prisnivå. 
Västlänken ingår i Västsvenska paketet.

bild av marknaden har dialoger med fjorton aktörer av 
olika storlek hållits. Innan utskick av förfrågningar hölls 
ett stort informationsmöte och på hemsidan har det 
hela tiden funnits information om upphandlingen.

Marknaden domineras av ett begränsat antal stora 
konsultföretag med kompetens inom flera teknikområden. 
Det finns också specialiserade konsultföretag av mindre 
storlek men med hög kompetens. Projektet strävar efter 
att anlita och därmed utveckla båda typerna av företag 
genom en uppdelning av uppdragen i storlek och innehåll.

Upphandling av konsulter
Trafikverkets övergripande mål för all upphandling 
är att få mer väg och järnväg för pengarna. För att nå 
detta mål krävs hög produktivitet och innovationsgrad, 
men också god konkurrens. Genom att renodla 
beställarrollen med fokus på mål och inte på medel 
kan vi ge större frihet till marknadens aktörer att forma 
organisationer, fördela resurser och tjäna på innovationer.

Uppdragsvolymen i Västlänken är stor i förhållande till 
det enskilda konsultföretagets resurser. En upphandling 
av hela uppdraget från en konsult skulle tvinga 
marknaden till en konsortiebildning, vilket skulle 
minska konkurrensen väsentligt. Genom att dela upp 
projekteringen i en del som svarar för sammanställning 
av krav och förutsättningar som är gemensamma för hela 
anläggningen, respektive en del som svarar för projektering 
av linjen och de tre stationerna, skapas flera uppdrag av 
varierande storlek. De förstnämnda är uppdelade efter 

teknikområde där krav och förutsättningar fastställs 
för hela projektet. De senare är geografiskt uppdelade 
för respektive stationsläge och för den genomgående 
linjen. Totalt är det tolv teknikområdesuppdrag och 
ett samordningsuppdrag i den första delen, och fyra 
delar plus ett samordningsuppdrag i den andra.

Trafikverket vill också bidra till kompetensutvecklingen 
i branschen, och betalar därför för en trainee 4 
000 timmar vardera i de två största uppdragen, 
Göteborg C respektive linjen med anslutningar.

Tilldelningskriterier för upphandlingarna är ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbud efter utvärdering av mervärden 
där konsultens genomförandebeskrivningar och referenser 
bedöms. Eftersom det är svårt att uppskatta uppdragens 
omfattning i detta skede tillämpas rörligt arvode som 
styrs av budget beslutad i ett inledande planeringsskede.

Bonus utfaller om nyckelpersoner i uppdraget fullföljer 
sin roll tills uppdragsresultatet levereras. Kontrakten 
innehåller även bonus för måluppfyllelse i utökad 
samverkan samt en innovationsbonus för lösningar som 
innebär besparingar under bygg- eller driftsskede.

Johny Lindeberg är arkitekt på Trafikverket i Göteborg och 
ansvarig för gestaltningsarbetet i projekt Västlänken. Under de 
senaste tio åren har han varit engagerad som lärare på grund- och 
masternivå på Chalmers och sedan 2011 är han ordförande i 
CMB:s utbildningsutskott.

För mer information: johny.lindeberg@trafikverket.se

Den nya stationen vid Göteborgs Centralstation byggs i 
jord och lera med två plattformar och fyra spår. Bilden 
visar en principskiss ur järnvägsutredningen.
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Stadsutveckling, kommunikationer och bostadsbyggande 
engagerar många. Samhällsbyggnadsfrågorna står högt på 
agendan i Göteborg och i regionen. Diskussionerna om 
Göteborgs framtida utveckling med Centrala Älvstaden, 
Västsvenska paketet och Västlänken har varit många. 
Andra exempel på utveckling är Kongahällaprojektet 
i Kungälv och Airport City i Landvetter.

CMB, med sitt långsiktiga samarbete mellan Chalmers 
och byggsektorn, har idag en självklar roll i att påverka och 
stimulera till ett modernt management – en uppgift som 
blir alltmer komplext i takt med ökad internationalisering 
och krav på hållbart byggande. Årets verksamhet ger 
goda exempel på CMB:s bidrag i den processen.

Styrelsen
CMB:s styrelse tog under 2010 två väsentliga beslut för 
att utveckla organisationens roll inom management i 
byggsektorn. Det första var att inrätta utskottet för stads- 
och regionutveckling. Det andra var att stärka CMB:s 
operativa resurser genom att anställa en vd. Under 2011 
har dessa två steg kompletterat CMB:s utskottsarbeten.

I samband med årsmötet 2011 tillträdde Henrik Saxborn, 
vvd Castellum, som ny ordförande i CMB efter Magnus 
Borglund. I februari tillträdde Bengt Christensson som vd 
i Stiftelsen för byggandets managementfrågor och CMB.

Verksamheten 2011

Strategiarbete
Styrelsen ägnade under 2011 en stor del av sitt 
arbete åt att konkretisera CMB:s uppväxling. Man 
identifierade vilken roll CMB skall spela för att utveckla 
ledarskapsfrågorna inom sektorn. Det har resulterat i en 
samsyn inom akademi och näringsliv och ett förtydligande 
av de långsiktiga målsättningarna. Dessa ligger nu till 
grund för det fortsatta arbetet på operativ nivå.

Med CMB:s ökande aktivitetsnivå aktualiserades 
också en översyn av samarbetsavtal, den långsiktiga 
finansieringen av verksamheten och behovet av att utöka 
kretsen av huvudmän. Som en följd av det strategiska 
arbetet har Chalmers och Stiftelsen för byggandets 
managementfrågor förnyat samarbetsavtalet för CMB.

Utskottet för forskning och innovation
Inom CMB:s verksamhetsområde finns närmare 
30 personer på Chalmers som är verksamma inom 
managementrelaterad forskning. Till gruppen hör 
professorer, disputerade forskare och doktorander samt 
fem internationella gästprofessorer. Forskningsvolymen 
uppskattas under 2011 ha uppgått till cirka 30 
MSEK och har resulterat i drygt 25 artiklar, varav 
hälften har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsutskottet hade under året fyra sammanträden 
och har fortsatt sitt arbete med att bevilja anslag till 
olika forskningsprojekt. Vid utgången av 2011 ger CMB 
stöd till 16 pågående forskningsprojekt och studier.

Göteborgs Byggmästareförening beslöt under våren 
2011 att genom CMB stödja en ny professur med 
inriktning mot produktionsledning och innovation. 
Vid årsskiftet 2012 tillträdde Christian Koch en 
professur vid institutionen Bygg- och miljöteknik.

Utskottet för stads- och regionutveckling
Det nyinrättade Stads- och regionutvecklingsutskottet 
hade sex möten under året. Utskottet har identifierat 
och analyserat viktiga managementfrågor inom stads- 
och regionutveckling. Under våren genomfördes en 
enkätundersöknig om blandstadsbegreppet. Enkäten utgör 
ett viktigt steg i att utveckla kunskap och erfarenhet om 
hur begreppet ska tolkas och leda till bättre styrning och 
ledning av stadsutvecklingsfrågor. Studien har legat till 
grund för en dialog med Göteborgs stadsbyggnadskontor 
kring genomförandefrågor samt en debattartikel.

Utskottet har också initierat en gemensam studie med 
Centrala Älvstaden och Fastighetsägarna kallad ”Från 
vision till byggd miljö”. Studien avser att ge ett gemensamt 
diskussionsunderlag för hur stadsbyggnadsvisioner ska 
kunna omsättas i konkret byggande. Resultatet presenteras 
under våren 2012 och förväntas också ge underlag 
till kommande forskningsinitiativ inom området.

Utskottet för utbildning och 
kompetensutveckling
Utskottet har lämnat synpunkter på vidareutveckling 
av masterprogrammet DCPM och dess utformning 
framöver. Utskottet har också tagit del av den kommande 
omdaningen av de byggrelaterade utbildningarna på 
Chalmers, kallad ”Omstart samhällsbyggnad”.

Utskottet har medverkat vid introduktionen av nya 
studenter på DCPM. Enskilda företag har engagerats för 
gästföreläsningar, praktikfall och ex-jobb. Tillsammans 
med studenter vid utbildningen har ett mentorprogram 
utvecklats för studenterna som går andra året på DCPM.

Utbildningsutskottet har haft fyra möten. Under 
hösten tillträdde Johny Lindeberg, Trafikverket, som 
ny ordförande i utskottet efter Henrik Saxborn.

CMB har tagit en aktiv roll i att bredda stadsbyggnadsdiskussionen genom 
att betona frågor om hur samhällsbyggnadsprocessen ska utvecklas för vår 
tid. Byggnation kommer till allt större del ske i befintliga miljöer och allt mindre 
på jungfrulig mark eller i tidigare industriområden. Då blir management allt 
viktigare för ett framgångsrikt samhällsbyggande. 

Christel Armstrong Darvik, vd för Stena Fastigheter, 
var en av talarna vid CMB:s Ledarskapsdag 2011.

I samband med Nordiskt Forum 
2011 undertecknades ett nytt 
samarbetsavtal mellan CMB 
och Chalmers. På fotot Johan 
Carlsten, vicerektor på Chalmers 
(till vänster), och Henrik Saxborn, 
styrelseorförande i CMB.
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ledarskap i stora projekt
nOrdisKt FOruM 2011

CMB:s Strategidag fick i år ett nytt format. I samarbete med Svenskt 
Projektforum, Chalmers och FLIBA, ett nordiskt Interreg-projekt, presenterades 
ett nordiskt och internationellt perspektiv på managementfrågorna.

Ledning och styrning av stadsutveckling gick som en 
röd tråd genom seminarierna. I fokus stod frågan om 
huruvida vi har rätt verktyg för att leda stadsutvecklingen, 
som till stor del ska genomföras i befintliga miljöer. 

Även stadsutvecklingen som ett verktyg för förnyelse 
av våra miljonprogramsområden diskuterades 
och det blev tydligt att det ofta är oklart vem 
som ska bära investeringarna när det inte bara är 
fastigheter som berörs, utan hela områden.

Forskningsspåret innehöll flera intressanta föredrag, bland 
annat om vindparksutbyggnader till havs och orsakerna 
bakom att stora projekt ofta försenas och fördyras. Här 
diskuterades också ”dynamisk beställarkompetens” – en 
mix av förmågor som offentliga beställarorganisationer 
måste ha för att effektivt kunna förverkliga sina projekt.

Konferensens infrastrukturspår innehöll spännande 
inblickar i ett antal stora projekt, till exempel 
SydVästlänken och Citybanan. Ledarskap, 
kommunikation och tekniska utmaningar lyftes 
fram som gemensamma framgångsfaktorer.

Seminariespåret som behandlade ledarskap och kompetens 
handlade bland annat om hur ledarskapsfrågor kan 
integreras i de tekniska utbildningarna. Att motivera 
unga människor att satsa på ledarkarriärer är avgörande 
för att säkra branschens kompetensförsörjning.

Sammanfattningsvis var deltagarnas gensvar mycket 
positivt, vilket inspirerar till nya satsningar på 
liknande arrangemang. Det finns ett fortsatt stort 
behov av att rikta ljuset mot managementfrågornas 
betydelse inom infrastruktur och stadsbyggande.

Nordiskt Forum arrangerades på 
Chalmers den 23-24 november. 
Gensvaret från de drygt 300 
deltagarna var mycket positivt.

Marknadsutskottet
Marknadsutskottet hade sex möten under året. 
Utskottet har fokuserat på att växla upp kunskapsutbytet 
mellan akademi och näringsliv. Under hösten inledde 
Marknadsutskottet ett mer strategiskt arbete med 
marknadsfrågor och kommer under 2012 att ägna 
sig åt att stärka CMB:s position och rekrytering av 
nya huvudmän. Fokus på marknadsaktiviteterna 
bidrog till att göra CMB betydligt mer synligt 
inom samhällsbyggnadssektorn. Aktiviteter har 
lyft fram betydelsen av ledarskap som en viktig 
framgångsfaktor för ett hållbart samhällsbyggande.

CMB har i egna arrangemang haft omkring 1 500 
deltagare på Chalmers och närmare 500 deltagare 
vid andra konferenser och seminarier där CMB 
har varit medarrangör. Antalet frukostmöten har 
utökats till en gång i månaden. och CMB har 
överfört Byggcentrums luncher till Chalmers med 
ny inriktning mot projekt och management.

Ledarskapsdagen, CMB:s årliga evenemang för studenter 
och huvudmän, uppmärksammar unga ledare inom 
samhällsbyggandet med utmärkelsen Guldhuset. 
2011 gick priset till Carolina Wadsten, Vasakronan.
Strategidagen, Nordiskt Forum om ledarskap i stora 
projekt, samarrangerades med Svenskt Projektforum och 
EU-projektet FLIBA. Konferensen innehöll studiebesök 
och konferens om infrastruktur, stadsutveckling, 
ledarskap och forskning. Talarna presenterade stora 
projekt i Sverige, Norden, Sydafrika och Filippinerna.

I maj arrangerade CMB tillsammans med 
Folkhälsoinstitutet och White en välbesökt konferens 
i Stockholm om folkhälsa och byggande. CMB 
var i september medarrangör till konferensen 
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, tillsammans med 
Green Building Council och Mistra Urban Futures.

Projekt
Bland CMB:s medlemmar har det framkommit ett 
intresse för managementaspekter av BIM. CMB 
tog under hösten initiativ till att samla akademi och 
näringsliv för att sondera vilken forskning som behövs 
och hur företagen utvecklar BIM. Satsningen på BIM 
management kommer att inledas i början av 2012.

CMB tillfrågades av Sveriges Byggindustrier och 
Göteborgs Stad om att följa och utvärdera effekterna av 
projektet Rena byggen. Projektet inleds under 2012 och 

kan också komma att tjäna som grund för annan forskning 
relaterad till byggarbetsplatsens organisation och styrning.

CMB tog initiativ till att samla samhällsbyggnadssektorns 
aktörer inom privat och offentlig sektor och akademi 
för att diskutera hur man samfällt kan korta ledtider för 
ökad produktivitet – från programstadiet till inflyttning. 
Arbetet ledde under 2011 fram till en Vinnovaansökan.

Publikationer
CMB:s webbplats är den främsta källan för 
information om CMB. I takt med att verksamheten 
utvecklas har också behovet att utveckla och förnya 
kommunikationen med huvudmän och intressenter 
uppmärksammats. Under 2012 kommer därför tillgången 
till och kvalitén på informationen att förbättras.

Under året publicerades en årsbok som sammanfattar 
verksamhet och forskning inom CMB. Dessutom 
publicerades två forskningsrapporter från CMB-
finansierade projekt. Fyra nyhetsbrev har 
distribuerats till CMB:s cirka 3 000 kontakter.

Dāvis Barbars, en av DCPM-studenterna som reflekterade 
över management vid Ledarskapsdagen 2011.
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Carolina vann guldhuset
ledArsKAPsdAgen 2011

I samband med CMB:s Ledarskapsdag den 4 maj tilldelades 
Carolina Wadsten ledarutmärkelsen Guldhuset. Carolina är 35 år 
och chef för Vasakronans affärsområde ”Kontor” i Göteborg.

CMB:s ledarutmärkelse är instiftad för att uppmärksamma 
och synliggöra goda föredömen inom samhällsbyggandet. 
Carolina vann utmärkelsen med följande motivering:

”Carolina Wadsten är en uppskattad ledare med stort 
affärsengagemang. På 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 med hjälp av gemensamma målbilder.”

Som traditionen bjuder höll Carolina ett anförande i 
anslutning prisutdelningen. Hon framhöll att ett starkt 
kundfokus är den viktigaste egenskapen för ett gott 
ledarskap. I förhållande till medarbetarna är det tydliga 
mål, uppriktig återkoppling och hårt arbete som gäller.

– Det här är ingen läktarsport, vi måste ut i verksamheten 
och jobba. Det gäller också att vara modig, att 
våga utmana sig själv och sina medarbetare.

I Sverige står fastighetsbeståndet för hela 40 procent 
av den negativa miljöpåverkan. Det är enligt 
Carolina en av branschens största utmaningar.

– Vasakronan har lanserat det gröna kontoret, ett 
enkelt och bekymmersfritt sätt för våra kunder att 
agera mer miljövänligt. Konceptet innehåller gröna 
hyresavtal, miljöcertifierade kontorstjänster, möjlighet 
att ingå i bilpool med mera. Våra kunder har varit 
mycket positiva, vilket visar sig i enklare uthyrning, 
bättre beläggning och stark kundlojalitet.

Carolina Wadsten, chef för 
Vasakronans affärsområde 
”Kontor” i Göteborg, tilldelades 
ledarutmärkelsen Guldhuset. Priset 
delades ut av CMB:s vd Bengt 
Christensson och CMB:s tidigare 
ordförande Magnus Borglund.

Ansvarig utgivare: Bengt Christensson, vd CMB
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