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Vi möter ett stort och genuint intresse för branschens 
utveckling med så många människor som engagerar 
sig i CMB:s olika aktiviteter kopplat till forskning, 
utbildning och kunskapsutbyte med akademin. Vi har 
ökat antalet personer som regelbundet följer CMB 
med 10 procent det senaste året och når snart 4000. 
Ytterligare ett bevis för att vi är på rätt väg är att vi fått 
fem nya huvudmän som valt att engagera sig i CMB.

Forskningsprojekten speglar också behovet av ny 
kunskap inom managementområdet. CMB-stödda 
projekt har berört projektering, värdeskapande 
processer, visualisering som beslutstöd samt strategier 
för renovering med mera. Forskargrupperna inom 
Construction Management har under årets publicerat 
ett fyrtiotal artiklar i internationella tidskrifter och vid 
internationella konferenser. Med våra kortrapporter 
och seminarier når vi ut brett med forskningsresultat 
som CMB medfinansierat.

Ett unikt samarbete har växt fram mellan CMB:s 
företag och Göteborgsregionen i ett gemensamt 
traineeprogram som sjösätts under 2014. Det är unikt 
och gränsöverskridande och blir ett konkret bidrag till 
att utveckla management inom sektorn.

Vi upplever att CMB med Chalmers och 
samhällsbyggnadssektorns företag, stärkt sin roll 
som en ledande kraft som påverkar och stimulerar 
samhällsbyggnadssektorn till ett moderniserat 
management, samtidigt som kraven på hållbart 
byggande, komplexitet och internationalisering ökar.

Vi kan alla vara stolta över att CMB efter 15 år 
fortfarande har ett stort värde för företag och akademi, 
och att det mer än någonsin finns behov av kunskap 
och kompetens inom byggandets management. 

Det finns ett sug efter CMB bland sektorns 
medarbetare. Därför fortsätter vi att utveckla 
verksamheten inom styrelsen och omsätter den i de 
olika utskotten och sekretariatet.

Ett stort tack till alla er som engagerar er för att 
utveckla vår sektor och CMB.

Henrik Saxborn och Bengt Christensson

2013 var ett jubileumsår 
för CMB. Stiftelsen 
firade 15 år i samband 
med Ledarskapsdagen 
i april då också 
Guldhuset delades 
ut för tionde året. Nu 
lämnar vi det bakom 
oss och blickar framåt.

Bengt Christensson, vd CMB, och Henrik Saxborn, vd Castellum, ordförande i CMB.

Vi känner draget
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BIM Alliance Sweden, vd Olle 
Samuelsson

– BIM Alliance ser mycket positivt 
på samarbetet med CMB. CMB 
med sin koppling till både akademi 
och näringsliv, och med fokus på 
managementfrågorna bidrar till 
att driva BIM-utvecklingen. BIM 
är mycket mer än bara teknik och 
verktyg. För att få till stånd en 
reell förändring i arbetssätt och 
processer, är managementfrågorna, 
såväl i företagsledning som i 
projektledning helt centrala.

Under 2013 hade CMB äran att välkomna fem nya huvudmän som 
medlemmar; Fastighetsnytt, Tengbomgruppen, Göteborgs stad 
Fastighetskontoret, SP och Plan B Services. Dessutom lades grunden till ett 
samarbete med branschföreningen BIM Alliance Sweden.

Fastighetsnytt, vd Johan 
Zetterstedt

– Som mediaföretag är vi nyfikna 
och försöker hela tiden lära 
oss nya saker. Dessutom är vi 
engagerade i en konstruktiv 
samhällsutveckling. Genom att 
vara huvudmän för CMB får vi 
tillfälle att lära oss massor om 
samhällsbyggnadsprocessen i 
västra Sverige och träffar många 
av dem som kan ämnet allra bäst. 
Förhoppningsvis kan vi själva bidra 
med lite energi och några idéer som 
bidrar till helheten.

Göteborgs stad Fastighets-
kontoret, utvecklingschef  
Stephan Cedergren

– ”Tillsammans bygger vi staden”, 
är ett uttryck för att det endast är 
tillsammans som det är möjligt att 
bidra till en hållbar utveckling av 
staden. Det är därför viktigt att 
skapa och utveckla gemensamma 
mötesplatser för de olika aktörerna 
inom samhällsbyggnadsområdet. 
CMB är en värdefull arena där 
företrädare från både forskning 
och privat och offentlig sektor 
kan mötas kring frågor som tar 
stadsutvecklingen ett steg längre.

Ett växande nätverk
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Plan B Services, vd Rogier Jongeling

– Vi vill att Plan B ska utvecklas inom Göteborgsregionen. CMB 
erbjuder ett bra nätverk av lokala aktörer och ger oss insikt i aktuella 
utvecklingsbehov. Flera av Plan B:s medarbetare har en akademisk 
förankring och vi ser ett kontinuerligt behov av utveckling. CMB:s 
akademiska bas på Chalmers ger oss möjlighet att delta i spännande 
forsknings- och utvecklingsprojekt.

Tengbomgruppen, regionchef Väst, Gunilla Haglund

– Vi på Tengbom arbetar med att bygga den hållbara staden ur 
flera perspektiv, ekonomiskt, socialt, miljömässigt och tekniskt. 
Genom vårt engagemang i CMB kan vi delta i att skapa och 
utveckla ett ledarskap i samhällsbyggnadssektorn som stöttar 
denna målsättning. CMB skapar förutsättningar för oss, att i 
samverkan mellan samhälle, näringsliv och forskning, nätverka 
och arbeta för en utveckling av sektorn i framtiden. En av de 
viktigaste frågorna är att attrahera ungdomar till att kliva in och 
ta en aktiv del i det framtida samhällsbyggandet.

SP, chef affärsområde Samhällsbyggnad, Kristina Mjörnell

– Inom SP:s affärsområde Samhällsbyggnad gör vi en satsning på att 
utöka vår verksamhet inom byggandets organisation och management 
och har valt att bli huvudmän i CMB som ett led i detta. SP har redan 
många pågående forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med 
medverkande institutioner på Chalmers och huvudmän i CMB och vi 
hoppas på fler gemensamma projekt i framtiden.
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Forskning från CMB

Under året initierades och slutfördes flera CMB-finansierade forskningsprojekt. 
Några presenterades i form av kortrapporter och andra blev frukost- eller 
lunchseminarier. Dessutom har totalt 39 vetenskapliga artiklar publicerats i 
internationella tidskrifter och vid forskningskonferenser plus att ett flertal svenska 
rapporter har tagits fram.

Var skapas värde?
Per-Erik Josephson och  
Magnus Borglund

Studie av två byggprocesser som 
visar att förbättringspotentialen i 
byggandet är mycket stor.

Planera verkligheten  
med Virtual Reality
Mattias Roupé

Virtual Reality gör det möjligt 
för alla parter att ta del av en 
representation som skapar förståelse 
för det planerade projektet.

Framtidens projektering
Petra Bosch-Sijtsema

Studien av hur 
projekteringsprocessen kan 
förbättras genom kartläggning av 
kommunikation och samarbete 
mellan de olika aktörerna.

Den dubbla rörelsen
Claes Caldenby

Under 1950-talet inleddes ett skifte 
där arkitekterna skildes åt från 
de övriga aktörerna i byggandet. 
Konsekvenserna av denna 
polarisering lever vi med än idag.

Perspektiv på ägarlägenheter
Magnus Borglund, Jan Bröchner, Johanna Gerremo, 
Jesper Prytz och Henrik Willborg

I studien diskuteras lärdomar och frågeställningar från 
det hittills största ägarlägenhetsprojektet i Sverige – 
Koggens gränd i Malmö.

BIM i byggproduktionen
Henrik Linderoth

Studien skapar förståelse för det vidare sammanhang 
där produktionsprocessen ingår, samt visar på vilka 
mekanismer som påverkar den fortsatta utvecklingen 
och användningen av BIM.
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Vid utgången av 2013 pågick 15 forskningsprojekt med stöd från CMB. Det samlade stödet till 
projekt samt till en professur i Construction Management uppgår till närmare 7,5 mkr och den 
sammanlagda forskningsvolymen uppgår till omkring 25 mkr.

Forskningsprojekten speglar behovet av ny kunskap inom managementområdet och berör ämnen 
som projektering, värdeskapande processer, visualisering samt strategier för renovering.

Produktivitetsläget i byggandet [Frukostmöte 2013-10-04]
Med syftet att stimulera beställare, konsulter, entreprenörer och andra aktörer 
som ansvarar för att byggprocessen utförs effektivt och säkert har Per-Erik 
Josephson, professor vid Chalmers tekniska högskola, tillsammans med 
Sveriges Byggindustrier och Sverige Bygger samlat in produktivitetsrelaterade 
data från 444 svenska nybyggnadsprojekt, bostäder och kontor, färdigställda 
under 2012.

Perspektiv på ägarlägenheter [Bygglunch 2013-02-19]
Genom ägarlägenheter skulle mångfalden och valfriheten i bostadsmarknaden 
öka. Regeringen förutspådde att upp till 5 000 ägarlägenheter skulle byggas 
– varje år. Fyra år senare kan ägarlägenheterna fortfarande räknas i hundratal. 
Vid Bygglunchen presenterade Jan Bröchner, Chalmers tekniska högskola, 
en CMB-finansierad studie kring ägarlägenheter. Till sin hjälp i diskussionen 
hade han Magnus Borglund, White arkitekter samt Jesper Prytz, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå.

BIM – hinder och drivkrafter [Frukostmöte 2013-02-01]
Petra Bosch, Chalmers Tekniska högskola och Henrik Linderoth, högskolan 
i Skövde, pratade om förändring och utveckling av byggbranschen samt 
projektering som tillämpningsområde av BIM. Ämnen som diskuterades var 
vilka problem som finns inom den nuvarande projekteringsprocessen, hur man 
kan förbättra framtidens projekteringsprocess, kan BIM förändra och utveckla 
byggbranschen, eller fortsätter vi som vanligt?

Var skapas värde? [Bygglunch 2013-01-15]
Med utgångspunkt från studier av kostnadseffektivitet, slöseri och ledtider 
diskuterades den svåra utmaningen att balansera olika perspektiv på värde. Per 
Erik Josephson, Chalmers, Contruction Management, presenterar studien Var 
skapas värde i samhällbyggandet?



År 2013 var ett jubileumsår för 
CMB. Då var det nämligen 15 år 
sedan centret bildades och det 
högtidlighölls med en jubileumsmiddag 
som arrangerades i samband med 
Ledarskapsdagen i april. Firandet 
skedde i Chalmerska Husets anrika 
lokaler i centrala Göteborg.

Henrik Saxborn hälsar välkomna.

 Jan Bröchner ger Fredrik  
 Friblick tummen upp.

 Det var en aftorn för nya  
 och gamla bekantskaper.  
 Christel Armstrong Darvik,  
 Johan Carlsten och   
 Reinhold Lennebo.



 Under middagen besöktes   
 tillställningen av herr William   
 Chalmers själv, förkroppsligad av  
 chalmersisten Philip Wramsby. Ett  
 mycket uppskattat inslag som satte  
 CMB:s 15 år av utveckling i ett  
 historiskt perspektiv.

 Esbjörn Henricson berättade om  
 hur det hela började för 15 år   
 sedan (plus, minus några år…).

 Jonas Julin, studentrådet, talade om  
 CMB:s betydelse idag.

 Sven-Erik Adolfsson, Mickey Johansson och Magnus  
 Borglund i muntert samspråk.
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Utbildning

Mentorprogrammet
Under året fortsatte även CMB:s populära mentorprogram. I maj 
avslutades omgång 2012/2013 och i september introducerades 17 
nya par för varandra. Mentorprogrammet har kommit att bli mycket 
uppskattat av både studenter och mentorer och vid utvärderingen visade 
det sig att mentorerna ansåg sig ha fått lika mycket ny kunskap och lika 
många nya insikter som studenterna.

Masterutbildningen
Via Utbildningsutskottet stöttar CMB 
masterutbildningen Design and Construction 
Project Management (DCPM) på Chalmers. CMB:s 
roll är att stödja utvecklingen och genomförandet 
av utbildningen, bland annat genom att förmedla 
praktisk erfarenhet via gästföreläsare, aktiv medverkan 
i studenternas projektarbeten samt initiering och 
stöd i genomförandet av examensarbeten. Ett 
nytt webbaserade kontaktformulär har förenklat 
kontakten mellan studenter och näringsliv och många 
exjobbsidéer har kunnat förverkligas.

Fyra studenter fick även under 2013 motta CMB:s 
resestipendium för att presentera sina examensarbeten 
vid en internationell konferens i Norge.

Traineeprogrammet
I augusti 2014 startar den unika traineeutbildningen 
Framtidens Samhällsbyggare – ett samarbete mellan 
CMB:s huvudmän, sex förvaltningar inom Göteborgs 
stad samt Lerums och Kungälvs kommuner. 
Utformningen arbetades fram under 2013 och vid 
årsskiftet stod det klart att totalt 18 traineer kommer 
att ingå i programmet och vara anställda på 14 företag 
och organisationer i den privata och offentliga sektorn.

Framtidens Samhällsbyggare ska vara nätverksbyggande 
och ge en bred kunskap om management i den egna 
organisationen och hos de aktörer som påverkar 
verksamheten. Detta uppnås genom att traineen under 
programmets 14 månader gör breddningsperioder 
hos tre av de andra ingående organisationerna, samt 
genomgår relaterad utbildning under 20 dagar.
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Guldhuset – vad hände sedan?

Vad arbetar du med idag?

Jag jobbar som fastighetsutvecklare på Akademiska 
Hus. Det innebär att jag utvecklar våra 
campusområden och byggnader i tidiga skeden 
tillsammans med våra kunder. Jag har inget 
personalansvar, men upplever att ledarskap är väldigt 
viktigt i projektens tidiga stadier. Tydligt formulerade 
mål och starkt engagemang är avgörande för att 
projekten ska bli bra!

Vilken betydelse har det haft för dig att du fick 
utmärkelsen Guldhuset?

Naturligtvis att jag har fått uppmärksamhet samt ära 
och berömmelse. Jag fick bland annat ett uppslag i 
Plaza Kvinna! Utmärkelsen betydde också att jag fick 
ett kvitto på att det jag gjorde var bra. Fast viktigast 
var att jag fick tillfälle att reflektera över ledarskap och 
mitt eget sätt att agera. I samband med priset försökte 
jag formulera vad jag tycker är viktigt och hur jag ser 
på mitt eget ledarskap, vad jag brinner för och vad 
som uppfattas som positivt hos mig. Det var nyttigt 
och något som gav självinsikt. Förmodligen stärkte det 
också mitt sätt att vara och leda.

Vad vill du ge dagens unga ledare inom 
samhällsbyggnad för tips?

Det är en sliten klyscha, men var dig själv! Min 
erfarenhet är att gott ledarskap handlar om att stå för 
sin egen övertygelse – våga tycka, våga fatta beslut. 
Att spela en roll eller köra med någon dold agenda 
fungerar dåligt, för det märks direkt. Och så tycker jag 
att man ska skaffa sig ett bra nätverk i form av vänner, 
mentorer och bollplank. Att ha en chefsroll kan ibland 
vara ensamt. Därför är ett bra råd att bygga upp ett 
nätverk av personer som man känner förtroende för 
och kan prata öppet med.

Karin Ahlzén
Guldhusvinnare 2012

Under de 10 år som Guldhuset har delats ut har totalt 
12 unga, framstående ledare hyllats för sina indéer och 
initiativ. Vi har återknytit kontakten med fyra av dem.
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Vad arbetar du med idag?

Jag är affärsområdeschef på Vasakronan. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag 
och ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Inom mitt affärsområde 
förvaltar vi fastigheter i centrala Göteborg, vilket innebär att vi försöker maximera 
fastigheternas långsiktiga avkastning. Vi tror att en nyckel till det är att ha nöjda 
kunder så därför fokuserar vi mycket på det.

Vilken betydelse har det haft för dig att du fick utmärkelsen Guldhuset?

Det var väldigt smickrande och kul att vinna, och det innebar både då och senare att 
jag har fått tillfälle att reflektera över mitt ledarskap och hur jag kan utvecklas. Det har 
också gett mig många möjligheter att diskutera ledarskap med andra unga chefer. När 

utmaningarna avlöser varandra i vardagen så behöver man stanna upp, och ett fint tillfälle att göra det på är ju också 
CMB:s årliga Ledarskapsdag.

Vad vill du ge dagens unga ledare inom samhällsbyggnad för tips?

Om jag inte ska upprepa mina ledord att lyssna, vara tydlig och modig så måste jag få ge det här tipset: Missa inte 
möjligheten att utforma den fysiska arbetsplatsen så att den verkligen bidrar till företagets framgång! Arbetsplatsens 
utformning påverkar både ledarskapet och effektiviteten, och erbjuder potential att utveckla arbetssätt. De senaste 
åren har det kommit både ny kunskap och ny teknik som ger möjligheter inom detta.

Vad arbetar du med idag?

Efter nästan 25 år som verkställande direktör i olika företag, varav tre börsnoterade, 
ville jag ta ett break för att ladda batterierna för de sista 15 åren innan pension. Idag 
är jag ordförande i några företag och arbetar med en del konsultuppdrag i avvaktan på 
nästa fas i yrkeslivet. Det är en skön lyx att kunna njuta av lite ledig tid.

Vilken betydelse har det haft för dig att du fick utmärkelsen Guldhuset?

Det är fantastiskt att få bevis på att det ledarskap man själv tror på både uppskattas 
och ses som viktigt av andra. Jag är övertygad om att vi alla på olika sätt behöver få 
bekräftelse på att det vi gör är rätt och värdesätts av andra. Genom att känna trygghet 
vågar man ta ut svängarna ännu mer och kan vara väldigt personlig i sitt ledarskap.

Vad vill du ge dagens unga ledare inom samhällsbyggnad för tips?

Var personlig i ditt ledarskap och våga visa såväl dina starka som svaga sidor. Det är ytterst få medarbetare som vill dig 
något illa, så genom att vara ärlig låter du andra kliva fram och ta ansvar och växa, samtidigt som respekten för dig 
som ledare ökar. För att nå framgång behöver vi många medarbetare i samverkan. Se möjligheter och skapa positiva 
målbilder för dig och dina medarbetare. En del människor ser saker precis som de är och frågar ”Varför?”, medan 
andra drömmer om det som inte finns och frågar: ”Varför inte?”

Thomas Erséus
Guldhusvinnare 2004

Carolina Wadsten
Guldhusvinnare 2011
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Vad arbetar du med idag?

Under mina nitton år på NCC har jag – genom mitt 
arbete med fastighetsutveckling inom NCC Property 
Development och NCC Housing – haft förmånen 
att jobba i frontlinjen av samhällsutvecklingen i 
norra Europa. Idag jobbar jag som affärsområdeschef 
för NCC Housing, som är ett av NCC:s fyra 
affärsområden. Vi utvecklar bostäder i norra Europa 
och har 1 300 anställda i Sverige, Norge, Danmark, 

Joachim Hallengren
Guldhusvinnare 2005

Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Ryssland. 
Som ledande fastighetsutvecklare jobbar vi ständigt 
med att utveckla vår förmåga att möta våra kunder på 
rätt sätt och leverera enligt våra löften.

Vilken betydelse har det haft för dig att du fick 
utmärkelsen Guldhuset?

Det var en betydelsefull utmärkelse för mig. 
Guldhuset är ett bra sätt att belysa hur viktigt det 
är att kontinuerligt utveckla sitt ledarskap. Under 
mina fem år i NCC AB:s koncernledning har jag fått 
utveckla mina strategiska kunskaper, bland annat 
genom att ansvara för att utveckla och genomföra 
delar av koncernens strategi. Inte minst har jag fått 
utveckla mitt affärsmannaskap och ledarskap för att 
framgångsrikt och med ett holistiskt förhållningssätt 
kunna utveckla och leda de riktigt stora organisationer 
som bland annat NCC-koncernen utgör.

Vad vill du ge dagens unga ledare inom 
samhällsbyggnad för tips?

Våga tänka nytt – ”don’t make obvious assumptions”. 
Jobba kontinuerligt med att utveckla dina styrkor som 
ledare, din affärsmässighet och din strategiska förmåga. 
Kommunikation är en nyckelfaktor; ta den på allvar. 
Sist men inte minst: Man behöver ha passion för det 
man gör!

Guldhuset delas ut av CMB i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, 
Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Det årliga 
priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att 
uppmärksamma och synliggöra goda föredömen.

Juryns mål är att lyfta fram förebilder som representerar olika slags ledarskap i företag och projekt. 
Priset utgörs av äran samt ett diplom designat av Happy, Forsman & Bodenfors. Guldhuset delas ut 
i samband med CMB:s Ledarskapsdag på våren.

Mer information: www.cmb-chalmers.se
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CMB arrangerar regelbundet frukostmöten och 
lunchseminarier för att erbjuda ett lättillgängligt forum för 
kunskapsspridning i Göteborgsregionen. Här är ett axplock.

Frukostar och luncher

Bygglogistik som styrintrument [Frukostmöte 2013-11-08]
Samuel Lindén, Svensk bygglogistik och Linköpings Universitetssjukhus, 
berättade om arbetet med att säkerställa att sjukhusverksamheten kan fortgå 
med minsta möjliga störning under en omfattande om- och tillbyggnation.

Byggherredrivet bostadsbyggande [Bygglunch 2013-09-17]
Att bygga billiga bostäder var syftet när SABO under våren 2012 inledde det 
småskaliga bostadskonceptet Kombohus. Förutom en standardiserad byggnad 
ställdes krav på en aktiv byggherre i samarbete med kommun, entreprenörer, 
underleverantörer med flera. Leif Andersson från Bostadsbolaget föreläste.

Full handlingsfrihet trots snabba beslut [Frukostmöte 2013-09-06]
En paradox som blir verklighet när Trafikverket och Göteborgs stad styr 
planprocessen för Västlänken. Bo Larsson, projektchef Västlänken på 
Trafikverket, och Peter Elofsson, Stadsbyggnadskontoret Göteborg, föreläste.

Framgångsrecept för en vinnare [Frukostmöte 2013-06-14]
Årets vinnare av utmärkelsen Guldhuset – Madeleine Nordenknekt, Liljewall 
arkitekter och Karl Sköld, Peab – var på plats och berättade om sitt ledarskap.

Effektivare process med nya PBL? [Bygglunch 2013-05-21]
Regeringens utredare Lars Magnusson har avlämnat två betänkanden som 
rör effektiviseringar av den omdebatterade plan- och bygglagen, PBL. Han 
berättade om huvuddragen i förslagen och inbjöd till diskussion.

Offentlig-privat samverkan [Frukostmöte 2013-05-03] 
Petter Ahlström, Ernst & Young, och Linda Andersson, KTH, är involverade 
i några av landets mest spännande och omtalade projekt som drivs i Offentlig-
privat samverkan (OPS). Vid frukostmötet diskuterades fördelarna med 
samverkansformen men även de viktigaste utmaningarna.

Visualisering som beslutsstöd [Frukostmöte 2013-04-05] 
Mattias Roupé presenterade sin doktorsavhandling som visar hur ett effektivt 
användande av VR-teknik kan underlätta beslutsfattande i stadsplanering och 
byggnadsutformning, samt vilka hinder tekniken medför.
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Konferenser 2013

Nordiskt Forum
I november var CMB en av aktörerna bakom 
tvådagarskonferensen konferensen Nordiskt 
Forum som arrangerades tillsammans med 
Chalmers, Sveriges Byggindustrier, norska EBA 
och NFP samt Svenskt Projektforum.

Moderator var Karin Klingenstierna och 
förutom intressanta föredragshållare arrangerades 
filmvisning, paneldebatt och workshops.

På talarlisten fanns bland andra Petter Eiken, 
Styreleder Bygg21, Tomas Carlsson, Sweco och 
inte minst Edward Merrow, Independent Project 
Analysis, Inc. (IPA) som tog oss med på en resa ut 
i världen och de riktigt stora projekten.

Ledarskapsdagen
Under Ledarskapsdagen delades den årliga 
utmärkelsen Guldhuset ut och två stolta vinnare 
utsågs – Madeleine Nordenknekt, Liljewall 
arkitekter och Karl Sköld, Peab.

Andra höjdpunkter under konferensdagen 
var Björn Söderberg (se foto till vänster), Fair 
Enterprise Network, som berättade om sitt arbete 
i Nepal, Fredrik Friblick, Prolog, som kåserade om 
ledarskap i byggsektorn samt Chalmersforskaren 
Christine Räisänen (se foto till vänster), som gav 
en introduktion till emotionellt ledarskap.
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