
Upptäck CMBSom huvudman i CMB får du:

• Ett nätverk med över 2 500 personer 
för kunskapsutbyte och affärsnytta

• Ny kunskap via 20 frukost- och 
lunchseminarier varje år

• Delta i think tanks inom 
styrning och ledning

• Tillgång till traineeprogrammet 
Framtidens samhällsbyggare

• Kontakt med studenter via 
mentorprogram och examensarbeten

• Delta i Chalmers progressiva 
forskningsprojekt inom management

• Med mera ...

Mer information finns  
på vår hemsida  
www.cmb-chalmers.se
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Vi är Centrum för Management i Byggsektorn



CMB är Sveriges främsta forum 
för managementfrågor inom 
samhällsbyggnadssektorn. 

CMB drivs gemensamt av fyra 
institutioner på Chalmers, samt 
ett sextiotal av byggsektorns 
främsta aktörer.

CMB erbjuder dynamiska think 
tanks, lättillgängliga forsknings-
rapporter, välbesökta lunch- och 
frukostföreläsningar, internationella 
seminariedagar med mera.

Anna-Johanna Klasander, White Arkitekter

Som medlem i utskottet för stadsutveckling uppskattar 
jag det öppna kunskapsutbytet mellan initierade aktörer 
i olika roller. White är med i flera utskott och vi tycker 
CMB är en suverän plattform nu när vi gemensamt ska 
åstadkomma den utveckling av samhällsbyggandet som 
vår tid kräver.

Marcus Hansson, Prolog, 
före detta DCPM-student och 
representant i CMB:s studentråd

Förutom ett stort kontaktnät och 
praktisk kunskap fick jag som 
studentrepresentant möjligheten 
att påverka, både min egen 
utbildning och branschen som 
helhet. Jag är övertygad om att 
alla aktörer måste samverka och 
utmana traditionella tankesätt för 
att möta branschens utmaningar 
och här utgör CMB en central del.

Kicki Björklund,  
vd Bostadsbolaget

Det är viktigt att den 
managementrelaterade forskning 
som bedrivs är väl förankrad i, 
och anpassad för, de avgörande 
branschfrågorna. Inom CMB 
arbetar vi aktivt för att föra 
samman näringsliv och akademi 
och det är mycket värdefullt 
anser jag.

Petra Bosch Sijtsema, docent 
Construction Management, 
Chalmers

På Chalmers har vi stor nytta av 
CMB inom forskning, utbildning 
och nyttiggörande. CMB:s stöd 
till forskningsprojekt mellan 
akademi och industri synliggör 
forskningen och bidrar med en 
neutral arena där byggsektorns 
parter kan diskutera 
managementrelaterade frågor.

Kajsa Hessel, vd Projektgaranti

För oss som är så djupt involverade i samhälls-
byggandet i Västsverige är det en självklarhet att vara 
med i CMB. Förutom att det är en fantastisk plattform 
för nätverkande så ger det våra projektledare möjlighet 
att inspireras, utmanas och bygga upp en oumbärlig 
kunskap inom branschens viktigaste framtidsfrågor.

... och så några röster från CMB:s 
kundnöjdhetsmätning, hösten 2015:

”CMB fungerar som en knutpunkt för hela 
branschen.”

”Engagemang och driv i viktiga frågor för branschen, 
akademin och samhället.”

”CMB är en fungerande länk mellan forskning, 
utbildning och näringsliv. Fantastiskt bra initiativ med 
traineeprogram och nätverkande mellan olika parter.”

”Ett bra forum som kopplar ihop det akademiska och 
tekniska i samhällsplaneringen.”

”Det neutrala nätverket i staden. Inte kopplat 
till något företag utan kommer från akademin. 
Underlättar för oss anställda i offentlig sektor.”


