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byggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan 
Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. 
Vår övergripande målsättning är att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till 
ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

För mer information: www.cmb-chalmers.se

Vinnare Guldhuset 2015 

Maria Gårdlund, Sweco

”Maria Gårdlund sätter, i sin 
ledarroll för Sweco Strategys 
framåtblickande verksamhet, 
fokus på de stora utmaningarna 
inom samhällsbyggnadssektorn. 
Hennes djupa engagemang 
och förståelse för att bygga en 
företagskultur vid förvärv och 
integration, har framgångsrikt 
byggt upp en väl sammanhållen 
och lönsam organisation. Som 
ekonom i en ingenjörstät koncern 
tar hon orädd och på ett lyhört 
och positivt sätt tag i svåra frågor, 
som utvecklar medarbetarna och 
bidrar till nöjda kunder.”
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CMB är idag ett kraftfullt nätverk byggt kring ett 
samarbete mellan fyra institutioner på Chalmers och 
60 företag. Det händer mycket inom många områden: 
kunskapsutbyte och utveckling via think tanks, 
konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten.

Allt började med diskussioner kring nödvändigheten 
att fokusera på byggprojekt och processen bakom 
samtidigt som byggsektorn efterlyste ett skickligare 
ledarskap. Under alla år – sedan starten 1998 
– har CMB stått för att kontinuerligt utveckla 
samhällsbyggnadssektorn. 

Jag vill nu, eftersom jag efter fyra år som styrelsens 
ordförande inte ställer upp för omval till den posten, 
rikta ett stort tack till alla engagerade personer som lagt 
ner tid utanför sin arbetstid. Ett speciellt tack vill jag 
rikta till Bengt Christensson, CMB:s vd, och Kristin 
Fridholm, CMB:s kommunikatör, som visat att man 
genom ett stort engagemang och oförtrutet arbete kan 
öka samarbetet på så många fronter samtidigt. 

Jag vill dessutom i mitt speciella tack involvera de 
entusiaster som från början väckte mitt engagemang: 
Magnus Borglund, tidigare ordförande, som med 
sin utsiktspunkt på White Arkitekter såg värdet av 
ett nytt samarbetsforum och Torsten Fribert som 
introducerade mig. Dessutom vill jag nämna professor 
Per Erik Josephson som framgångsrikt forskat kring 
resurseffektiva byggprocesser och gjort en stor insats i 
uppbyggnaden och utvecklingen av CMB.

I dagens globala ekonomi har företag allt mer hela 
världen som arena. Branschen och företagen måste 

alltså förändra sig. Men det finns ingen quick fix. Det 
krävs ett långsiktigt nötande för att åstadkomma en 
mödosam men viktig kulturförändring. Stadsutveckling 
och utveckling av verkligt hållbara städer kommer att 
ta tid – eftersom vi skapar miljöer, städer och regioner 
som vi ska leva med länge.

Sverige har förutsättningar att vara världsbäst – både 
för att vi redan har fokus på hållbarhet och för att vi är 
duktiga på ledarskap. Vi har innovationsvänliga företag 
som skapar och utför, kompetenta beställare samt 
ambitiös forskning.

Nu behöver vi också nya sätt att kommunicera. 
Det ställer nya krav på ledarskap och kräver en 
allt bredare kunskap. Genom de insatser som görs 
inom CMB vinner vi oavbrutet ny terräng och 
bidrar till en kraftsamling som kommer att påverka 
samhällsutvecklingen över lång tid. Det är en klassisk 
triple helix-samverkan mellan näringslivet, det 
offentliga och akademien.

Modernt management inom detta område handlar 
om att effektivisera och involvera – kort sagt göra 
stadsutvecklingsfrågor till något som angår alla. Det 
är en inspirerande uppgift som gör att jag med glädje 
fortsätter som styrelsemedlem och dessutom uppmanar 
alla berörda: engagera dig!

Henrik Saxborn 
Avgående ordförande i CMB

2014 – det var ännu ett intensivt år för 
CMB. Ett tydligt fokus på management 
och ledarskap inom samhällsbygg-
nadsområdet blir i framtiden allt 
viktigare. Det betyder att CMB:s roll 
som samarbetsforum kommer att 
fortsätta växa till nytta för hela Sverige. 

CMB gör stadsutveckling till en 
angelägenhet för alla



Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort intresse för styrnings- 
och ledningsfrågor i samhällsbyggnadssektorn. Under 2014 kunde CMB 
välkomna åtta nya huvudmän.

Välkomna till CMB

Faveo
– Som konsulter inom projektledning är människorna 
vårt viktigaste arbetsredskap. Fungerar inte ledarskapet 
och kommunikationen så blir inte byggprojekten 
utförda på ett bra sätt. För att utveckla ledarskapet 
måste vi arbeta utifrån fakta om hur det ser ut idag och 
där är den CMB-finansierade forskningen en viktig 
källa till information och diskussion.

Lise Langseth, vd Faveo Projektledning (har nu gått 
vidare till annat uppdrag)

NAI Svefa
– Att samverka och interagera 
med den forskning som bedrivs är 
en viktig del av framgången i vår 
verksamhet. Med medlemskapet 
i CMB når vi ett nätverk av 
kompetens för att på bästa sätt 
kunna vara med och utveckla 
samhällsbyggandet i regionen.

Åsa Henninge, analyschef

Inhouse Tech
– Kontakten med Chalmers är viktig 
för oss, både för rekrytering av nya 
medarbetare, men också för att få 
en inblick i hur utbildningarna är 
upplagda och i den forskning som 
pågår. Tillsammans med övriga 
organisationer inom CMB vill vi 
ifrågasätta gamla sanningar och höja 
nivån på mangementfrågorna inom 
hela samhällsbyggnadssektorn.

Nils Brazée, delägare

Prolog
– När vi  under våren startade upp 
ett kontor i Göteborg kändes det 
självklart att även bli huvudman 
i CMB. Både jag personligen 
och företaget har sedan tidigare 
samarbetat med CMB och Chalmers 
på olika sätt. Nu när vi har folk på 
plats vill vi engagera oss ännu mer.

Fredrik Friblick, vd
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Sweco Management
– Byggsektorn behöver nya verktyg och metoder för att utveckla ett mer 
kommunikativt ledarskap. Som medlemmar i CMB hoppas vi kunna påverka 
forskningen och lära oss mer om framtidens projektledning. 

Peter Magnusson, regionchef för Sweco Management

Caverion
– Vi vill ta ett bredare ansvar och bygger nu upp 
kompetens inom bland annat energilösningar och 
ledning av komplexa projekt. Att skapa personliga 
kontakter med studenter som är på väg ut i arbetslivet 
är mycket värdefullt. Både CMB:s mentorprogram och 
möjligheten att samarbeta genom examensarbeten är 
intressant för oss.

Jonas Kihlberg, regionchef Västra Götaland och Värmland

Semrén och Månsson
– Vi vill belysa arkitektens möjligheter att ta ett större ansvar i 
byggprocessen. Det skulle exempelvis kunna göras via en breddad 
arkitektutbildning med betydligt större fokus på ekonomi och 
ledarskap. Jag tror att det kan finnas en jordmån för det nu.

Magnus Månsson, ägare och koncernchef

Mölndala Fastighets AB
– Vi utvecklar en helt ny stadsdel och vi tror att 
processen kan vara av intresse för övriga aktörer inom 
CMB, framför allt hur vi arbetar med stadsplanering 
och affärsmässig samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer. Målsättningen är också att vår process 
ska kunna utgöra en bas för olika forskningsprojekt och 
därför är kopplingen till Chalmers mycket intressant.

Anders Ohlsson, vd 
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Forskning från CMB

Under året initierades och slutfördes flera CMB-finansierade forskningsprojekt. 
Några presenterades i rapportform och andra blev frukost- eller lunchseminarier. 
Dessutom har ett stort antal vetenskapliga artiklar publicerats i internationella 
tidskrifter och presenterats vid forskningskonferenser.

Vid utgången av 2014 finansierade CMB två professurer, tre think tanks samt 12 forskningprojekt vid Chalmers. Det 
samlade stödet uppgick till cirka 7,6 mkr. Forskningsaktiviteterna speglar huvudmännens behov av ny kunskap inom 
managmentområdet och berör ämnen som stadsutveckling, värdeskapande processer, BIM, renovering med mera.

Anders Svensson (i mitten) är ny CMB-finansierad professor 
of the practice vid Chalmers Arkitektur. På fotot välkomnas 
han till Chalmers av Fredrik Nilsson, prefekt, och Nina Ryd, 
proprefekt vid Chalmers Arkitektur.

Mattias Gustafsson och Per-Erik Josephson har genomfört 
ett forskningsprojekt kring ledarskapets betydelse för 
projektframgång. Resultatet presenterades i en kortfilm som 
finns tillgänglig på CMB:s hemsida.

Inga Malmqvist, Chalmers Arkitektur, har utvärderat en 
satsning på en gemenskapslokal för äldre som Bostadsföretaget 
Poseidon AB i Göteborg har upplåtit på Stackmolnsgatan. 

Mattias Roupé, forskare vid Chalmers, har genomfört 
en förstudie kring en ny planeringsmetodik, virtuell 
produktionsplanering. Syftet är att få projektets olika aktörer 
att samarbeta och virtuellt planera produktionen.
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Kunskapsutveckling

Grunden i CMB:s verksamhet är att 
utveckla och lyfta fram kunskap. 
I våra utskott, grupper och think tanks 
strävar vi efter att bredda och fördjupa 
kunskapen och efter att sprida nya 
forskningsresultat och arbetssätt.

Stads- och regionutvecklingsutskottet
Utskottets uppgift är att utveckla styrnings- och 
ledningsprocesser för den växande staden. Under året 
har gruppen bland annat utvärderat det forsknings-
projekt kring definitioner av tät och blandad stad som 
gruppen initierat tidigare. Utskottet fungerar också 
som referensgrupp för en jämförande studie av PBL-
lagstiftningen i nordiska länder. Utskottets ordförande 
är Anders Erlandsson, Tengbom.

BIM managementgruppen och BIM 
framtidsgruppen 
Inom BIM managementgruppen utvecklas kunskap 
och erfarenheter om vilka effekter utvecklingen av 
BIM får för styrning, ledning och management, nya 
arbetsformer med mera. Tillsammans med föreningen 
BIM Alliance arrangerades ett mycket välbesökt 
seminarium och gruppen har också varit engagerad i 
uppstarten av ett antal examensarbeten om BIM.

Under året har yngre medarbetare i ett antal av 
gruppens företag startat upp BIM framtidsgruppen. 
Tanken är att tillsammans ta fram idéer för hur 
företagen borde arbeta med BIM – sett utifrån ny 
kunskap som de unga besitter.

Grupperna har båda formen av think tanks och består 
av representanter från de byggande institutionerna 
på Chalmers och från forsknings- och utvecklings-
intresserade personer i medlemsföretagen. BIM-
grupperna leds av Stephan Woodbridge, Veidekke, 
respektive Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers.

Upphandlingsgruppen
Denna think tank är en del i det nationella 
forskningsprojektet ProcSIBE och den har startats 
för att upphandling får allt större betydelse för 
utvecklingen inom samhällsbyggandet. Relationerna 
mellan akademi, näringsliv och samhälle behöver 
stärkas för att skapa samsyn kring kunskaps- och 
utvecklingsbehov. Exempel på områden som berörs 
är förbättring av upphandlingsmodeller, utveckling 
av upphandlingsformer samt hur BIM påverkar 
upphandling och kontraktsformer. Gruppen (se foto 
nedan) leds av docent Anna Kadefors, Chalmers.

Effektiv produktframtagning 
Under 2014 startades gruppen under ledning av 
professor Per-Erik Josephson, Chalmers. Till grund 
för gruppens arbete ligger samhällets krav på att 
öka kundvärdet och minska resursförbrukningen i 
byggandet. På grund av sjukdom ligger gruppens 
verksamhet vilande tillsvidare.

Arkitektur och ledarskap
Under 2014 upprättades en delvis CMB-finansierad, 
professur vid Chalmers Arkitektur (se föregående sida). 
Under 2015 startar professor Anders Svensson en ny 
think tank kring arkitekturens ledarskap. Gruppen 
kommer diskutera hur arkitekterna kan ta en tydligare 
ledande roll i samhällsbyggandet och vilka anpassningar 
som behövs för att möta internationell konkurrens, men 
också hur det interna ledarskapet behöver anpassas till 
yngre generationers kunskap och krav.



Utvecklande möten med 
bredd och djup
Bland CMB:s större aktiviteter märks 
framförallt Ledarskapsdagen på våren 
och Strategidagen på hösten. Under 2014 
arrangerade CMB även en BIM-dag och 
medverkade vid Business Arena.  

Ledarskapsdagen 2014 avslutades med ett estradsamtal mellan Henrik Saxborn, 
Castellum, Lars-Bertil Ekman, Göteborgs Stadshus, Thomas Stoll, Tengbom, 

Helena Hed, Sweco, Patrik Lindström, Serneke, och Magnus Meyer, WSP.

BIM-dagen 2014: Mattias Roupé, 
Chalmers, Magnus Tengberg, Vasakronan, 
och Kristen Broberg, Liljewall arkitekter.

CMB på Business Arena, en mötesplats för fastighets- och 
samhällsbyggnadssektorn med utställning, seminarier och mingel.



Ledarskapsdagen 2014: Abderisak Adam, 
doktorand på Chalmers, reciterade Strindberg 
som ett inlägg i stadsutvecklingsdebatten.

Ledarskapsdagen 2014: Publiken var på hugget och fick visa rött kort när de inte höll med, 
eller när de tyckte att talarna kom ifrån ämnet, och grönt kort när de gillade vad de hörde.

Jonas Steen, FO Peterson, med en vinnande 
hand på CMB:s Strategidag 2014.

Över 70 forskare, företagsrepresentanter och studenter utbytte tankar och idéer om 
byggsektorns utvecklingsbehov och forskningsfrågor vid CMB:s Strategidag 2014.
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Masterprogrammen
CMB är engagerat i Chalmers mastersprogram Design 
and Construction Project Management (DCPM) samt 
International Project Management (IPM). 

Båda utbildningarna avslutas med examensarbeten 
– master thesis – i samarbete med ett företag i bygg-
branschen. Redovisningen av examensarbetena, som 
ofta även innebär examen för studenterna, genomförs 
varje år i juni och då är CMB med i festligheterna samt 
delar ut stipendier för de bästa arbetena.

CMB:s studentråd
Genom CMB:s studentråd har studenterna en egen 
kanal att påverka både sin utbildning och CMB:s 
verksamhet. Studentrådet består av sex studenter 
från DCPM-programmet – tre från årskurs 1 och 
tre från årskurs 2. Under året har rådet deltagit 
vid möten i CMB:s styrelse samt marknads- och 
utbildningsutskott. De har också hjälpt till att 
arrangera Ledarskapsdagen, Strategidagen och CMB:s 
deltagande på Business Arena i Göteborg.

– Förutom en unik möjlighet till nätverkande får jag 
värdefull insyn i senaste nytt från branschen, både 
vad gäller forskning och näringsliv, säger Karin Blad, 
DCMP årskurs 2.

– Att arbeta tillsammans med akademiker och 
professionella inom branschen är inte bara otroligt 
kul och spännande, det erbjuds även fantastiska 
möjligheter att nätverka, säger Marcus Hansson, även 
han på DCPM årskurs 2.

Mentorprogrammet
CMB:s mentorprogram fortsätter att locka både 
studenter och mentorer. Under året har 17 mentorpar 
träffats regelbundet för att utbyta tankar och 
erfarenheter om karriärstrategier, ledarskapsutmaningar 
och nätverkande. 

Årets program har koordinerats av Pierre Strömbeck, 
DCPM årskurs 2.

Utbildning

Simon Grimberg, Felicia Hellström, Sigrid Gunnemark, 
Katharina Heinke och Epheram Demelash Getahun 
belönades med stipendium för sina examensarbeten.

Studentrådet från vänster: Pierre Strömbäck, Mikael 
Johansson, Marcus Hansson, Alexander Liljenhed, Karin 
Blad och Tim Jonsson.

Ett av 2015/2016 års mentorpar – Ljot Strömseng, vd 
Norconsult AB, och Pierre Strömbäck, student på DCPM.
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Över 1400 unga sökte de åtråvärda platserna, 
fördelade på 14 västsvenska företag och förvaltningar 
kopplade till samhällsbyggnad. Programmet kommer 
att pågå fram till oktober 2015 och under en tid 
överlappas av omgång två som startar i september. 
Satsningen är ett samarbete mellan Göteborgsregionens 
Kommunalförbund (GR) och CMB.

Erfarenhet från flera aktörer
Christian Sandblom och Malin Larsson från GR är 
projektledare för traineeprogrammet.

– Vår målsättning när vi startade denna första 
pilotomgång var att traineeprogrammet skulle ge unga 
talanger en unik karriärstart och i det långa loppet 
bidra till ökad förståelse mellan olika aktörer. Och när 
vi nu är halvvägs i programmet pekar allt mot att vi 
kommer att lyckas, berättar Christian.

Som trainee blir man tillsvidareanställd i något 
av de 14 företag eller organisationer som deltar i 
traineeprogrammet. Under traineeperioden arbetar 
man i den egna organisationen för att sedan under 
tre breddningsperioder få inblick i några av de andra 
aktörernas verksamheter.

Succé för traineeprogrammet 

I augusti 2014 startade 17 entusiastiska traineer pilotomgången 
av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Efter ett 
halvårs intensiva förberedelser var programmet äntligen igång 
och förväntningarna var höga.

Ansvar att effektivisera
Simon Grimberg är en av årets traineer och arbetar 
på konsultföretaget Bygg-Fast. Han studerade tidigare 
projektledning i byggbranschen vid Chalmers.

– Efter fem års studier har jag fått den teoretiska bilden 
och i och med traineeprogrammet börjar jag nu få 
även den praktiska. Branschen har ett stort ansvar att 
skapa hållbara och ekonomiska lösningar och vi måste 
tillsammans effektivisera våra arbetssätt för att nå dit.

Programmet avslutas med ett idéseminarium där 
traineerna redovisar ett stadsutvecklings case från 
Stadsbyggnads kontoret. Uppdraget är att generera idéer 
för byggandet av 3 500 bostäder och kommersiella 
lokaler i Västra Frölunda.

Med erfarenheter från pilotomgången startar nu 
rekryteringen för omgång två. Totalt 17 platser i 14 
företag och organisationer kommer att erbjudas och 
programmet startar i september 2015.

Mer information om programmet hittar du på 
hemsidan www.framtidenssamhällsbyggare.se.
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Helena vann Guldhuset 2014

Hej Helena, vem är du?
Jag är samhällsbyggare med examen från Luleå tekniska 
universitet. Under de senaste 13 åren har jag arbetat 
på Sweco, ett företag där konsultrollen är väldigt 
utvecklande. Jag har fått hjälpa många kunder i uppdrag 
som jag har deltagit i, och jag har även fått bidra till 
utvecklingen av både verksamhet och medarbetare 
under de tio år som jag har arbetat som chef.

Vad arbetar du med idag?
När jag vann utmärkelsen Guldhuset förra året och 
fram till i mars 2015 var jag regionchef på Sweco 
med ansvar för vår verksamhet inom miljö. Sedan 
mars månad har jag en ny roll på Sweco: som 
regionchef för vår verksamhet inom järnväg. Det 
arbetet innebär att jag får vara delaktig i projekt som 
exempelvis en ny tunnelbana i Stockholm, den nya 
dubbelspåriga järnvägen Ostlänken i Östergötland 
och Getingmidjan, som sträckan mellan Stockholms 
Central och Stockholms södra station kallas. Rollen 
innebär också att jag är delaktig i andra viktiga 
samhällsbyggnadsprojekt. 

Vilken betydelse har det haft för dig och 
Sweco att du fick denna utmärkelse?
Det var inte bara jag som blev stolt över att jag 
utsågs till vinnare av Guldhuset 2014, det blev även 
många medarbetare, som jag förstås delar denna 
utmärkelse med. För Sweco är Guldhuset ett kvitto 
på att vi utvecklar starka och goda ledare, vilket är en 
förutsättning för utveckling av ett framgångsrikt företag. 

Hur ser du på din framtida karriär?
Jag drivs av att utveckla människor och verksamheter 
och tänker mig att jag kommer att fortsätta göra det 
även i framtiden. 

Har du något tips att ge dagens unga 
ledare inom samhällsbyggnad?
Samhället behöver många modiga och engagerade 
ledare som kliver fram och är delaktiga i framtidens 
samhällsbyggnad. Det tips jag kan ge är att om du 
är nyfiken, engagerad och ansvarstagande och jobbar 
tillsammans med andra så kommer du att få en 
spännande och utvecklande framtid.

Helena Hed, Sweco, vann Guldhuset 2014 
med följande motivering:

”Helena Heds ledarskap vilar på ett 
brinnande intresse för hållbarhetsfrågor 
och ett starkt och alltid närvarande 
kundfokus. Hennes affärsmässighet har 
vänt utvecklingen för en av Swecos största 
regioner. Helena ser medarbetarelationen 
som nyckel till framgång där tydlig åter-
koppling och positiv förstärkning är ledord.”

Mer om Guldhuset: www.cmb-chalmers.se
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Christian Koch flyttade med familjen från Danmark 
till Göteborg i december 2011 för att i januari 2012 
tillträda sin professorstjänst på Chalmers, avdelningen 
för Construction Management. Att han hamnade just 
inom Construction Management ser han mer eller 
mindre som en slump.

– Jag kommer från en professur vid Århus Universitet 
i Danmark som hade fokus på affärsutveckling och 
innovation. Jag har i stort sett hela min karriär – ett 
ord man använder i efterhand när man försöker 
förstå vad som har hänt – jobbat med sammanhang, 
processer, organisation, ledning och teknologi.

Norden som arbetsplats
En professors arbetsdag innehåller forskning, 
undervisning och administration. Forskningen 
försiggår ofta utanför institutionen, på byggplatser och 
på besök hos byggföretag.

– Jag har haft nöjet att både få jobba med ett nordiskt 
projekt med fokus på sjukhus och med aktörer 
som verkar i Norden. Samtidigt ger mitt jobb mig 
möjlighet att arbeta med mindre entreprenörer i 
Göteborgstrakten. Det ger ett bra perspektiv på 
branschens aktuella läge.

Varför ledarskapsfrågor?
CMB:s fokusområde är styrning, ledning och 
management. Varför är det viktigt både att forska och 
undervisa studenterna i detta ämne?

– Många av studenterna kommer att jobba som ledare 
och bara detta är en tillräcklig anledning för satsning 
på forskning och utbildning med ett ledningselement. 
Men byggbranschen har även potential för utveckling 
av produktivitet, prestanda, kvalitet och värde för 
kunden som en riktad forskningsinsats kan stödja.

Projekt om egenkontroll
I mars avslutades en studie kring egenkontroll i 
byggandet på institutionen där Christian är professor. 
Huvudresultatet av projektet är att egenkontroll som 
verktyg för byggnadens kvalitet inte är tillräcklig.

– Det är ett undantag om entreprenören ser kvalitet 
som en affärsstrategisk fråga och ganska ofta beror bra 
kvalitet på att projektledaren självmant tar på sig rollen 
som kvalitetsansvarig.

I studien identifierades ett antal sådana projektchefer, 
men de jobbade som regel på eget initiativ utan 
företagets uppbackning.

– Vi träffade också på hantverkare som kände att 
egenkontroll mest är en pappersprodukt och att 
kvalitet istället bor i hantverkarens utförande av 
arbetet. Därför finns en förbättringspotential som vi 
tänker jobba vidare med i kommande projekt.

CMB-professor med fokus på 
sammanhang och ledarskap
Christian Koch är sedan 2012 
professor på Institutionen för bygg- 
och miljöteknik vid Chalmers tekniska 
högskola. Professuren delfinansieras 
genom CMB med bidrag från Göteborgs 
Byggmästareförening. Vi har fått en 
pratstund med denne gemytlige dansk.
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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

Papyrusområdet i Mölndal blir ny stadsdel [Bygglunch 2014-12-16]
Forsåker är namnet på den nya stadsdel som växer fram på det gamla Papyrusbruket 
i centrala Mölndal. Anders Ohlsson, vd för Mölndala Fastighets AB, presenterade 
visioner och planer för hur projektet ska genomföras.

Så renoverar vi miljonprogrammen hållbart [Frukostmöte 2014-12-05]
Efterkrigstidens byggnader har passerat sin tekniska livslängd och står inför akuta 
renoveringsbehov. Samtidigt behöver vi dubbla renoveringstakten för att nå energi-
målet år 2050. Kristina Mjörnell, affärsområdeschef på SP, föreläste.

Bättre inköp på stora byggföretag [Frukostmöte 2014-10-03]
Cirka 70 procent  av de stora byggföretagens omsättning kommer från inköp av 
material och tjänster. Mikael Frödell, Chalmers, presenterade slutsatser från sin 
doktorsavhandling kring hur köpar-säljarrelationerna kan förbättras.

Unik bygglogistik i stadsutvecklingsområde [Bygglunch 2014-09-16]
I ett unikt koncept samordnar Norra Djurgårdsstaden Bygglogistikcenter alla flöden 
av transporter till och från byggområdet. Fredrik Friblick, vd på Prolog, och Fredrik 
Bergman på Stockholms stad berättade om det banbrytande samarbetet.

Guide till innovation och utveckling [Frukostmöte 2014-09-05]
Hur arbetar byggherreföretag med innovation och utveckling? Hur kan byggherrar 
stödja innovationsprocesser i byggsektorn? Chalmersforskarna Anna Kadefors och 
Paula Femenías presenterade resultatet från ett nyligen avslutat forskningsprojekt.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser [Frukostmöte 2014-06-11]
Den senaste tiden har aktivitetsbaserade arbetsplatser uppmärksammats men 
vilka är fördelarna? Vilka faktorer är viktiga vid utformningen och hur ska chefer 
och medarbetare involveras i förändringen? Maria Bidegård, ICA, och Jennifer 
Lennartsson, EY, presenterade ett pilotprojekt på ICA-huset i Solna.

Bo kvar bekvämt [Frukostmöte 2014-05-09]
Inga Malmqvist, Chalmers arkitektur, bedriver forskning kring bostäder för den 
äldre befolkningen och vårdarbete i privata bostäder. Hon presenterade en studie av 
hur Bostads AB Poseidon har upprättat en gemenskapslokal för äldre hyresgäster.

Hur svårt kan det vara? [Bygglunch 2014-04-15]
Higab har många kulturbyggnader i sitt bestånd och när det sker förändringar av 
verksamheten i husen måste de gamla, ofta byggnadsminnesförklarade, byggnaderna 
anpassas. Higabs Göran Sylvesten och Mikael Blom berättade om utmaningarna.
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CMB – en framgångssaga

CMB är en framgångssaga. Den starka göteborgska 
traditionen för samverkan mellan olika branschföretag, 
stora som små, gjorde det möjligt att skapa en särskild 
stiftelse. En källa till avund på andra högskoleorter. 
Under åren har CMB utvecklat och testat olika 
upplägg för sin verksamhet. Det började med en ny 
studieinriktning för dem som skulle bli civilingenjörer 
V, och där kunde företagen komma in och hjälpa 
till. Det har fortsatt med ledarskapsdagar och 
utdelning av utmärkelsen Guldhuset, strategidagar 
har successivt fått nya former, fortbildningskurser har 
kommit och försvunnit, medan andra initiativ till 
mentorverksamhet och traineeprogram har uppstått.

Chalmers för snart tjugo år sedan var en annorlunda 
högskola än idag. Som CMB-finansierad gäst professor 
öppnade Roger Flanagan en större värld för många 
av företagen genom att driva den bygg framtidsstudie, 
Vision 2020, som blev färdig 2001. Sedan dess har 
internationaliseringen ökat radikalt inom Chalmers. 
Den gamla sammanhängande civilingenjörsutbildningen 
bröts upp och ersattes av program på kandidat- och 

masternivå. All undervisning i masterkurserna är idag 
på engelska, och det är många studerande som inte alls 
talar svenska. Även den statliga forskningspolitiken är 
omstöpt – nu handlar det om att forskarna antingen ska 
publicera sig på engelska i högt rankade vetenskapliga 
tidskrifter eller engagera sig i innovationer, det vill säga 
kommersialisering av ny teknik.

Språkbytet och de uppskruvade vetenskapliga ambi-
tionerna kan vara en utmaning för många av stiftelsens 
företag. Naturligtvis kan det vara svårt, framför allt för 
de mindre företagen att dra nytta av vad doktorander 
håller på med. Kanske kan arbetet med CMB:s 
forskningsinitiativ, och den strategidag om forskning 
som arrangerades under 2014, öppna upp möjligheterna 
för att, med hjälp av Formas och andra statliga 
finansiärer, få större utväxling på stiftelsens resurser.

Här finns anledning att vara optimistisk!

Jan Bröchner 
Professor, Teknikens ekonomi och organisation, 
Avdelningschef, Service Management, Chalmers

Jan Bröchner är professor i 
byggandets organisering vid 
Chalmers  institution för Teknikens 
ekonomi och organisation. För 
närvarande är hans forskning inriktad 
mot bygg innovationer, upphandling 
och IT-stöd vid ombyggnad.
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