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CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhälls 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

Det talas om samhällsbyggnadsfrågor som aldrig förr. Det 
är hur-frågorna som är i fokus; hur ska vi få bostäder, hur 
ska vi bygga hållbart, hur får vi infrastruktur på plats, hur 
ska vi ha råd, hur påverkar detta mig?

Svaren ställer stora krav på effektiv planering och 
produktion, nära samarbete mellan privata och 
offentliga aktörer, och inte minst nytänkande inom 
styrning, ledning och management. 

Därför gläder det mig att tusentals personer under 
året deltagit i CMB:s aktiviteter där fokus ligger på 
just dessa frågor. Detta visar att det vi gör både är 
uppskattat och relevant för branschen. Det höga 
betyg vi fick av våra huvudmän och forskare på 
Chalmers i den nöjd-kundmätning som gjordes under 
försommaren 2015 är även det en bekräftelse på detta.

Vi står inför ett gigantiskt behov av byggande i vårt 
land. Bara i Göteborgsregionen – en tiondel av 
Sverige – uppskattas den samlade bygginvesteringen 
till i storleksordningen 1 000 miljarder kommande 
20-årsperiod. Om planerna ska bli verklighet 
behöver vi alla bli betydligt vassare inom byggandets 
management. Vi behöver fortsätta att engagera företag 

och akademi i forskning om styrning, ledning och 
management. Vi behöver fortsätta vårt arbete med 
att främja gränsöverskridande kunskapsutveckling i 
sektorn. Vi behöver vässa studenterna och utbilda fler. 

Vi behöver också fler forskare som Per-Erik Josephson, 
som efter en tids sjukdom lämnat oss i både stor 
sorg och saknad. Hans forskning och insatser för att 
utveckla CMB har haft en avgörande betydelse för att 
CMB har kunnat nå den position vi har idag. Han 
personifierade vikten av forskning och undervisning, 
samtidigt som han hade förmågan att föra ut sin 
forskning till praktisk nytta i företagen.

CMB:s styrelse inledde under året en strategisk översyn 
för att möta de utmaningar vi ser framför oss. Detta 
för att vi på bästa sätt ska kunna fortsätta att utveckla 
forskning och utbildning och andra insatser vi gör för 
att sprida kunskap mellan akademi och praktik. Med 
nya kunskaper och ett utvecklat managementperspektiv 
kommer vi få lättare att möta framtidens utmaningar och 
fortsätta vara relevanta för både akademi och företag.

Joachim Hallengren 
Vd NCC Housing och styrelseordförande i CMB

Tobias Johansson, Familjebostäder
Tobias Johanssons ledarskap bygger på en 
naturlig förmåga och ett intresse av att se sina 
medarbetare utvecklas. På ett föredömligt sätt 
förmedlar han sina visioner och delegerar både 
befogenheter och ansvar. Med stöd och respekt 
ger han sina medarbetare möjlighet att både 
leverera resultat och att utvecklas.

Tobias ledarskap kombinerar ett stort socialt 
engagemang med god affärsmässighet, vilket 
främjar både individens och organisationens 
utveckling. Tobias utgör ett gott exempel 
på modernt ledarskap för ett hållbart 
samhällsbyggande.

Vi är mer relevanta  
än någonsin

Guldhuset 2016



Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort intresse för 
styrnings- och ledningsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn. Under 
2015 välkomnade CMB sju nya huvudmän till verksamheten.

Västfastigheter
– Medlemskapet i CMB ger en god möjlighet att ta 
del av ny kunskap och även att kunna vara med och 
påverka utvecklingen inom branschen. Västfastigheters 
deltagande i seminarier, konferenser, arbetsgrupper 
med mera bidrar också till vår kompetensutveckling.

Jenny Jarneholt, Verksamhetsutvecklare

Rejlers Sverige
– Vårt affärsområde Building vill ligga i framkant när det gäller fastighets- och 
stadsutveckling och därför är det naturligt att gå med i CMB. Vi ser att det finns en stor 
potential i att utveckla samverkans-, styrnings- och ledningsfrågorna genom ny forskning 
och utbildning. Forskning som bedrivs i samverkan med företag och organisationer kan 
implementeras löpande vilket ger underlag för ytterligare kunskapsbildning och skapar en 
tydlig koppling mellan teori och praktik.

Jan Bengtsson, gruppchef

Kjellgren Kaminsky
– Genom CMB kan vi ta del av 
den breda forskningsbas som finns 
inom Chalmers och samtidigt 
kan vi påverka och delta i nya 
forskningsprojekt som initieras. 
Dessutom ser vi möjlighet för våra 
medarbetare att fördjupa sig i olika 
områden som CMB arbetar med.

Christer Fröberg, kontorschef och 
affärsutvecklare 

Protek projektstyrning
– CMB erbjuder en unik chans att 
diskutera aktuella branschfrågor, 
utbildning och forskning på en 
neutral arena. 

Pär Eriksson, vd

Integra
– Vi är nyfikna på CMB:s nätverk 
som en mylla för kreativa möten 
och samarbeten. Vi vill också 
bli ännu bättre på att fånga upp 
morgondagens ledare genom 
ökad koppling till studenter och 
exjobbare.

Jonas Sindler, uppdragsansvarig och 
verksamhetsutvecklare

Development Partner
– Vi är öppna för olika former av samverkan och vill vara med och driva verksamheten 
framåt. Kopplingen till forskning och utbildning på Chalmers är mycket intressant 
och vi är nyfikna både på de olika arbetsgrupperna och på CMB:s mentorprogram och 
traineeprogram.

Martin Anderberg, vd 

Som huvudman i CMB får du bland annat:

• Tillgång till ett nätverk med över 2 500 personer för kunskapsutbyte och affärsnytta
• Ny kunskap via 20 frukost- och lunchseminarier varje år
• Möjlighet att delta i think tanks inom styrning och ledning
• Tillgång till traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare
• Kontakt med studenter via mentorprogram och examensarbeten
• Möjlighet att delta i Chalmers forskningsprojekt inom management

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Välkomna
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Symetri
– Vi är framför allt intresserade av forskning kring den konkreta nyttan med 
BIM. Det gäller hela byggnadens livscykel – från kravställning via design och 
byggskede till drift och förvaltning. Hur kan överlämningen mellan de olika 
faserna förbättras och hur utvecklas upphandlingsformer och kontraktuella 
överenskommelser?

Anders Moberg, Business Unit Manager

CMB Årsbok 2016
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Under året initierades och slutfördes flera CMB-finansierade forskningsprojekt. 
Ett stort antal vetenskapliga artiklar har publicerats i internationella tidskrifter och 
presenterats vid forskningskonferenser. Under år 2015 publicerade CMB fyra 
kortrapporter – se nedan – och andra projekt blev frukost- eller lunchseminarier. 
Pågående forskningsprojekt presenteras på sidan här intill. 

Vid utgången av 2015 medfinansierade 
CMB två professurer, tre think tanks samt 12 
forskningsprojekt vid Chalmers. Det samlade 
stödet uppgick till 7,1 miljoner kronor. 

Forskningsaktiviteterna speglar huvudmännens 
behov av ny kunskap inom managementområdet 
och berör ämnen som stadsutveckling, 
värdeskapande processer, BIM, effektivitet och 
upphandling med mera.

Mer information om våra forskningsprojekt finns på 
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Perspektiv på bostadsförnyelse 
Paula Femenías, Chalmers, har genomfört en förstudie 
kring miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella 
aspekter av bostadsomvandling. Studien utgår från 
Högsbohöjd som uppfördes under sent 1950-tal.

Svenska globaliseringsstrategier
Chalmersforskarna Christian Koch, Martine Buser och 
Petra Bosch har genomfört en förstudie som belyser 
svenska byggingenjörsföretags strategier för att utveckla 
produkter och tjänster utanför Sverige. 

Varför bygger Norge mer än Sverige? 
I Norge produceras årligen dubbelt så många bostäder 
per invånare som i Sverige. Anders Hagson, Chalmers, 
har tillsammans med två norska forskarkollegor jämfört 
förutsättningarna för bostadsbyggande.

Hur utbildar vi bättre ledare?
Chalmersforskaren Christine Räisänen har samlat 
lärare, studenter och praktiker i en studie som 
fokuserar på vad som gör en platschef till en bra 
ledare och hur yrkeshögskolor och universitet kan 
tillhandahålla utbildningar som fostrar bra ledare.

Ombyggnadsuppföljning 
Projektet handlar om metoder och faktisk användning 
av metoder för att följa upp produktivitet och 
miljömässig hållbarhet på ombyggnadsarbetsplatser. 
Här ingår även hantering av ombyggnadsavfall. En 
viktig aspekt är effekter av olika former för samverkan 
mellan beställare och entreprenör. 

Projektledare: Jan Bröchner

Hinder och drivkrafter för BIM i 
medelstora företag 
Syftet med detta projekt är att visa vilka hinder 
och drivkrafter för BIM-användning som upplevs i 
medelstora entreprenadföretag, samt förekomst och 
omfattning av BIM-användningen i dessa företag. 
Projektets övergripande mål är att visa hur upplevda 
hinder kan överbryggas för att öka företagens 
beredskap inför framtida beställarkrav. 

Projektledare: Petra Bosch

Etik, hållbarhet och sociala indikatorer – 
sociala värden vid stadsomvandling 
Syftet med projektet är att ta fram ett teoretiskt 
förankrat ramverk som kan användas för att undersöka 
vilken effekt stadsomvandling har på sociala värden. 
Ramverket tar avstamp i Renobuild-verktyget men får 
ett vidare användningsområde då det ger en samman-
hållen teoretisk grund och inkorporerar den empiri 
som behövs för att precisera och vikta indikatorer. 
Verktyget kommer att prövas i samarbete med 
Älvstranden, Mölndala Fastigheter och Mölndal Stad. 

Projektledare: Karl Persson de Fine Licht

Ökad samverkan för hållbar 
stadsförnyelse
Projektet studerar en innovativ beslutsmodell för 
stadsförnyelse och renovering av Siriusgatan i Bergsjön, 
Modellen har inslag av ökad samverkan, ”partnering 
i planprocessen”, och används av Familjebostäder, 
Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i 
Göteborgs stad. 

Projektledare: Paula Femenías

Mellanchefer i byggföretag, deras roll i 
innovations- och strategiarbete
Kartläggning av hur mellanchefer bidrar 
till innovations- och strategiarbete, följt av 
rekommendationer kring byggföretagens organisering. 

Projektledare: Christian Koch

Innovativa besluts- och affärsmodeller 
för energieffektiv renovering
Inom projektet studeras skapandet av innovativa 
affärsmodeller för renovering av byggnader, hur dessa 
upptas i organisationer samt stimulerar beslutsfattare 
att välja mer energieffektiva lösningar. 

Projektledare: Pernilla Gluch

Utveckling av planerings- och bygg-
process för ökad hållbarhet och effektivitet
Det behövs bättre planeringsprocesser för att 
effektivisera bostadsbyggandet. Detta följeforsknings-
projekt undersöker hur en dialogprocess kan bidra till 
effektivare byggande och goda boendemiljöer. 

Projektledare: Susanne Clase

Framtidssäkring av vårdbyggnader
Projektet fokuserar på riktlinjer och analysmodeller för 
att säkerställa anpassbarhet av vårdbyggnader och möta 
snabba omvärldsförändringar och samhälleliga krav på 
till exempel ökad kostnadseffektivitet. 

Projektledare: Saga Karlsson

Forskningsprojekt
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Vill du ha mer information om arbetet i CMB:s 
utskott och grupper? Välkommen att kontakta 
Lars Bankvall, lars.bankvall@cmb-chalmers.se. 

Under hösten 2015 initierade vi en ny arbetsmodell 
med mindre temagrupper inom utskotten och 
arbetsgrupperna som bereder ämnen som är av intresse 
för hela gruppen. 

– Den nya modellen bygger på arbete i mindre 
grupper vilket gör det lättare att fokusera på specifika 
frågeställningar. På så sätt kan vi omvandla ett större 
ämne till mer konkreta frågor som sedan presenteras 
för den större gruppen. Därigenom ökar vi både 
kvalitén på mötena och skapar förutsättningar för 
konkreta resultat av vårt arbete, säger Lars Bankvall, 
utvecklingsledare på CMB.

Fortsatt utveckling av BIM
Inom BIM-Managementgruppen utvecklas kunskap 
och erfarenheter kring vilka effekter utvecklingen av 
BIM får för styrning och ledning, nya arbetsformer 
med mera. Gruppen skapades som ett resultat av 
CMB:s satsning på BIM, vilken inneburit att en 
forskargrupp på Chalmers beviljats 250 000 kronor 
per år mellan 2013 och 2015. Denna satsning har 
bland annat resulterat i 30 slutförda exjobb, 7 beviljade 
forskningsprojekt och omfattande samverkan med 
industrin. Arbetet i gruppen har också på olika sätt 
kommit medlemsföretagens företrädare till del. 

– För oss innebär gruppens arbete mycket positivt. Att 
samla starka aktörer från olika företagstyper gör det 
möjligt att snabbt få ut ny metodik i skarpa projekt, 
säger Fredrik Hamilton, vd på Zynka BIM.

Satsningen har också lagt grunden för nästa fas 
i gruppens arbete, vilken tar sin utgångspunkt i 
en koppling till ett specifikt byggprojekt. BIM-
Managementgruppen, med sin sammansättning av 
experter från olika företag, blir ett stöd i projektet, 
samtidigt som projektet kan användas som fallstudie 
för forskare och studenter vid Chalmers.

För två år sedan startade några yngre medarbetare i 
ett antal av gruppens företag BIM-Framtidsgruppen. 
Under 2015 tog gruppen fram förslag på industriellt 
och akademiskt relevanta exjobb, vilka genomförs 
under våren 2016 och handleds av gruppens ledamöter. 

Stort engagemang i 
Upphandlingsgruppen
Upphandlingsfrågor får allt större betydelse för 
utvecklingen inom samhällsbyggnad. CMB:s grupp 
för upphandlingsfrågor är del i det nationella 
forskningsprojektet ProcSIBE och leds vetenskapligt 
av Anna Kadefors, gästprofessor vid institutionen 
för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. 
Under 2015 kom Anna Nordén, inköpschef på 
Familjebostäder, in som ny ordförande i gruppen. 

Kunskapsutveckling

– När jag gick in i uppdraget så var det för att jag ser en 
möjlighet till närmare samarbete med akademin och en 
neutral samtalsplattform för oss aktörer på marknaden. 
Då var min huvudfråga att få ut budskapet kring social 
hänsyn. Nu, med de utmaningar som staden står inför, 
så kommer även kompetensförsörjningen till branschen 
att få stort fokus. Det är något som påverkar oss alla, 
säger Anna Nordén.

Exempel på områden som berörts är förbättring 
av dagens upphandlingsmodeller, utveckling av 
upphandlingsformer, långsiktig samverkan och olika 
kontraktsformer. Gruppen har också diskuterat 
innovationsupphandling, konsultupphandling, hur 
social hänsyn påverkar upphandlingsförfarandet i 
Göteborgs Stad och mycket mera. 

Vill bidra till en god stadsutveckling
Stads- och regionutvecklingsutskottet har till uppgift 
att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den 
växande staden. Ordförande i gruppen är Anders 
Erlandsson, vd på Semrén & Månsson.

– Vi initierar och följer forskning samt vidgar debatten 
inom frågor som har betydelse för det växande 
samhället. Aktuellt just nu är Chalmers följeforskning 
kring Bostad 2021, där nya arbetssätt i planering och 
genomförande prövas av parterna – en satsning som 
inspirerats av de diskussioner som förts inom utskottet. 
Vår möjlighet att påverka en god samhällsutveckling 
ligger i att nå ända fram till politiker och tjänstemän 
med forskningens resultat, säger Anders Erlandsson.

Effektivitet i fokus för ökat kundvärde 
och minskad resursförbrukning
Gruppen Effektiv produktframtagning har efter en 
tids uppehåll nystartat under hösten 2015, nu under 
vetenskaplig ledning av professor Christian Koch, 
Avdelningen för Construction Management på 
Chalmers. Ordförande i gruppen är Tobias Nordlund, 
regionchef på Prolog. Gruppens syfte är att utveckla 
kunskap och utbyta erfarenheter som bidrar till att 
öka produktiviteten och effektiviteten i såväl enskilda 
processer som i större sammanhang. 

– Det är superroligt att arbeta tillsammans med 
Chalmers forskare och aktörer från branschen för att 
belysa effektivitetsfrågorna i branschen. Målet med 
gruppens arbete är att med hjälp av Chalmers få en 
stabil utgångspunkt och grund för branschens aktörer 
att bygga idéer och innovationer på. Gruppen har en 
otrolig potential att leda och inspirera forskningsarbetet 
i en riktning som i allra högsta grad gagnar industrin, 
säger Tobias Nordlund.

Gruppen har beslutat att fokusera på fyra 
temaområden: effektivitet i tidiga skeden, effektivitet 
i processer, effektivitet utifrån ett beställarperspektiv 
samt affärsmodeller för effektivt byggande.

Grunden i CMB:s verksamhet är att utveckla och lyfta fram kunskap om 
management i byggsektorn. Företag och forskare i våra utskott och grupper 
strävar efter att bredda och fördjupa kunskapen och sprida nya forskningsresultat 
och innovativa arbetssätt.

Lars Bankvall är utvecklingsledare på CMB och koordinerar 
arbetet i utskotten och arbetsgrupperna.



Deltagarrekord
Under år 2015 lockade CMB:s aktiviteter 
över 2 500 deltagare – rekord! Bland de 
större aktiviteterna märks klassikerna 
Ledarskapsdagen och Strategidagen. CMB 
har även medarrangerat ett av Chalmers 
initiativseminarier och medverkat vid 
Business Arena och VARM-dagen.

Den 8 september 2015 genomfördes ett initiativseminarium om arkitekturens 
roll och utmaningar inom praktiken, forskningen och politiken tillsammans 
med Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad.

CMB koordinerar ett samarbete mellan 
Chalmers, KTH, LTH och MAH som syftar till 

att lyfta fram forskningen vid Business Arena. 

Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget och 
ordförande i forskningsutskottet, modererade CMB:s 

seminarium vid Business Arena i Göteborg.
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Kommunikationskonsulten Carina Lindberg Glavå var 
en av talarna på Ledarskapsdagen: ”Det är bra att CMB 
ägnar Ledarskapsdagen åt kommunikation, för det är 
verkligen en ledarskapsfråga.”

Chalmersprofessorn Bo Dahlbom både roade och 
inspirerade kring it-utveckling inom byggsektorn.

Första omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare avslutades med ett idéseminarium, 
en kritisk granskning av samhällsbyggnadsprocessen inför drygt 250 branschkollegor.

Tillsammans med GR besökte CMB VARM-dagen 
(V-sektionens arbetsmarknadsdag) och presenterade 

traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare.

Strategidagen 2015 samlade ett 70-tal deltagare 
från företag och Chalmers för att föreslå framtida 

forsknings- och utvecklingsprojekt.
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Hej Anders, varför ska arkitekter leda 
samhällsbyggnadsprojekt? 
Många av de samhällsutmaningar som vi står inför – 
som urbanisering, sociala klyftor och hållbarhet – har 
tydlig koppling till samhällsplanering. Utgångsläget är 
bra eftersom arkitektens kompetens till stor del handlar 
om att hantera målkonflikter. Brukare, fastighetsägare, 
kommunen och allmänheten skapar en komplex bild 
av ambitioner och förutsättningar som måste vägas mot 
varandra och balanseras i en fysisk gestaltning.

Vad saknar du i arkitekternas utbildning?
Vi måste öka studenternas insikt om arkitekturens 
värdeskapande funktion. Hur kan arkitekturen kopplas 
mot den verksamhet som kunden bedriver och stötta 
medarbetarnas utveckling? En annan viktig pusselbit 
är utvecklingen av innovativa samverkansmetoder. 
Samhällsutmaningarna kräver en helhetssyn och bra 
samverkan mellan olika discipliner. Det kan tränas 
i skarpa case under utbildningen, gärna i blandade 
projektgrupper med studenter från både tekniska och 
samhällsvetenskapliga utbildningar. 

Slutligen så är förståelse för ekonomi en förutsättning 
för inflytande och ledarskap, det gäller inte bara 
studenter utan även yrkesverksamma arkitekter. 
Glädjande nog så ökar intresset bland studenterna, allt 
fler väljer kurser som tar upp ekonomiska samband 
kopplade till samhällsbyggandet.

Hur ser medicinen ut?
Vi förbereder bland annat en ny masterkurs, Managing 
design processes, som lanseras nästa vår. Den handlar 
om att förvandla visioner till verklighet och den 
kan komplettera kurser som exempelvis Housing 
Innovations, där studenterna skapar ett bostadsprojekt. 
Vi lyfter in kommunala processer, ekonomi och 
tidsplan, men även kulturella aspekter och de olika 
yrkesrollernas ingångsvärden. Målet är att samla 
studenter med olika inriktning för att bryta den 
klassiska indelningen i olika fack.

Vad kan CMBs huvudmän förvänta sig 
av ditt arbete på Chalmers?
På sikt hoppas jag att Chalmers kan leverera arkitekter 
som utvecklar huvudmännens konkurrensförmåga med 
hjälp av nya insikter och som är intresserade av att ta 
ledande roller i stora projekt. 

Tillsammans med kollegor här på Chalmers driver 
jag ett följeforskningsuppdrag kopplat till Göteborgs 
jubileumssatsning. Kommunala aktörer, privata 
byggherrar och staden driver gemensamt ett 30-tal 
byggprojekt och för att klara de ambitiösa målen testas 
nya arbetssätt. Vårt uppdrag är att utvärdera satsningen 
och lämna rekommendationer kring vad som kan lyftas 
in i byggandets ordinarie process. Vi delger resultat 
en gång per år, något som jag tror kommer att vara av 
stort intresse för huvudmännen i CMB.

Med fokus på ledarskap
Anders Svensson är professor of the practice på 
Chalmers, en tjänst som till hälften är finansierad 
av Chalmers Arkitektur och till hälften av CMB. 
Med omfattande ledarerfarenhet, bland annat från 
White där han varit vd och från egen verksamhet 
som projektledare i större stadsutvecklingsprojekt, 
är hans uppgift att föra in ett tydligare ledarskaps-
perspektiv i arkitekturutbildningen. 

Masterprogrammen
CMB är engagerat i Chalmers masterprogram Design 
and Construction Project Management (DCPM) 
samt International Project Management (IPM). Båda 
utbildningarna avslutas med examensarbeten – master 
thesis – i samarbete med företag i byggbranschen. 
Redovisningen av examensarbetena, som ofta även 
innebär examen för studenterna, genomförs i juni. 
Varje år premierar CMB de bästa examensarbetena 
med stipendier.

CMB:s studentråd
Studentrepresentanterna bidrar med studenternas 
perspektiv i CMB:s styrelse samt i marknads- och 
utbildningsutskottet. Tim Jonsson driver även 
CMB:s mentorprogram. Våra studenter är delaktiga 
i aktiviteter som Ledarskapsdagen, Strategidagen och 
Business Arena.

Mentorprogrammet
CMB:s mentorprogram för studenter på master-
utbildningen Design and Construction Project 
Management på Chalmers löper under utbildningens 
sista år. Varje mentorpar, bestående av mentor och 
adept, arbetar med tydliga mål som ställs upp när 
samarbetet inleds. Ett lyckat mentorskap bygger 
nätverk mellan studenter och företag samt utvecklar 
deltagarnas individuella kunskaper om ledarskap.

Henrik Orrsjö, affärsutvecklingschef på JM och mentor, och 
Tim Jonsson, koordinator för årets mentorprogram.

CMB:s studentråd 2015/2016. Övre raden: Mikael 
Johansson, Tim Jonsson och Alexander Liljenhed. Nedre raden: 
Donia Aslanzadeh, Anna Jansson och Jonas Apelqvist.

Olga Sandberg, Maria Xygkogianni, Ina Hällgren, Marcus 
Hansson och Niklas Hedberg belönades med stipendium för 
sina examensarbeten. I bakgrunden skymtar en minst lika 
stolt Bengt Christensson.

Utbildning
Genom Utbildningsutskottet stödjer 
CMB masterprogrammen inom 
managementområdet vid Chalmers. 
Utskottets förmedlar kontakter mellan 
studenterna och CMB:s företag, 
bland annat genom gästföreläsare, 
examensarbeten, CMB Mentorprogram 
och traineeprogrammet Framtidens 
samhällsbyggare.
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I september 2015 påbörjades den andra omgången av det unika 
traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare, efter att 2014 års 
pilotomgång blivit en stor succé. Nu arbetar projektledningen med 
den tredje omgången som startar hösten 2016, och allt tyder på att 
traineeprogrammet är här för att stanna.

Cirka 1 200 unga sökte de åtråvärda platserna – totalt 
16 traineetjänster på olika västsvenska företag och 
förvaltningar – i omgång två som startade i september 
2015. Programmet, som initierades av CMB och 
Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), pågår 
fram till oktober 2016.

Erfarenhet från flera aktörer
Ann-Katrine Engström på GR är projekt- och 
processledare, och leder tillsammans med sina kollegor 
Christian Sandblom och Malin Larsson arbetet med 
traineeprogrammet.

– Målsättningen att ge unga talanger en unik 
karriärstart och långsiktigt bidra till ökad förståelse 
mellan olika aktörer. Efter succén med första 
omgången har intresset från både kommuner och 
företag bara ökat, från 17 platser i pilotomgången, 
till 16 under 2015 och 20 inför tredje omgången som 
startar 2016. Flera av de som har varit med från start 
vill fortsätta att ta emot traineer, samtidigt som nya 
organisationer tillkommer, berättar Ann-Katrine.

Traineerna blir tillsvidareanställda i något av 
de företag eller organisationer som är en del av 
traineeprogrammet. Under traineeperioden arbetar 
de i den egna organisationen för att sedan under tre 
breddningsperioder få inblick i några av de andra 
aktörernas verksamheter.

– Mycket handlar om att traineerna genom sina 
breddningsperioder lär sig hur det fungerar inom olika 
organisationer; hur det är att vara beställare, konsult 
eller entreprenör. Det ger både fördjupad förståelse, ett 

brett nätverk och förutsättningar att på allvar kunna 
påverka framtidens samhällsbyggande i en positiv 
riktning, vilket är något som inte enbart traineerna 
själva utan även de anställande företagen får stor nytta 
av. Handledare, mentorer och kontaktpersoner är också 
involverade i processen, och det gör att erfarenheter 
sprider sig som ringar på vattnet, fortsätter Ann-
Katrine, som redan fått in intresseanmälningar från 
företag och kommuner som vill ta emot Framtidens 
samhällsbyggare hösten 2017.

Framtidens samhällsbyggare 
är här för att stanna

Breddning ger förståelse och värdefulla 
kontakter
Simon Grimberg, biträdande projektledare på Forsen, 
avslutade sin traineeperiod i oktober 2015, och var 
alltså en av dem som deltog i pilotomgången. 

– Att vara trainee gör att man snabbt kommer in och 
lär sig kulturen på olika arbetsplatser, på konsult- och 
arkitektsidan och hos staden. Breddningsperioderna var 
otroligt värdefulla – nu när jag sitter i möten så händer 
det ofta att jag träffar på personer som jag tidigare arbetat 
tillsammans med. Staden är inte så stor! Men framförallt 
tycker jag att traineeprogrammet har gett en ödmjukhet 
och förståelse för andras verkligheter, säger Simon.

Andreas Knoop är en av traineerna inom omgång 
två som startade under hösten 2015. Han arbetar nu 
som biträdande arbets- och projektledare på Peab 
Anläggning. 

– Den största utmaningen är helt klart att man i och 
med breddningsperioderna är ”ny på jobbet” flera 
gånger inom ett år. Samtidigt blir vi så väl mottagna att 
det inte är något problem, säger Andreas.

– Det är riktigt häftigt att få den här chansen att 
komma ut i så många olika verksamheter och få nya 
perspektiv hela tiden. Plus att det är intressant att få 
ta del av de föreläsningar som ingår i programmet 
och sen få koppla lärdomar därifrån till verkligheten, 
säger Johanna Lennmalm, trainee och projektledare på 
Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.

Avslutningen av programomgång två sker i samband 
med ett idéseminarium i oktober 2016, där traineerna 
redovisar det stadsutvecklingscase som de tillsammans 
har arbetat med under året. Uppdraget har de fått från 
Älvstranden utveckling AB och det handlar om att ta 
fram underlag för en detaljplan för Södra Lindholmen.

Projektledare Ann-Katrine Engström, GR, har redan fått 
in intresseanmälningar från företag och kommuner som vill 
medverka i 2017 års traineeprogram.

Glada traineer i den andra omgången av Framtidens Samhällsbyggare. Från vänster: Emelie Axelsson, Josefin Wallentin 
Andersson, Anna Ohlin, Felicia Johansson, Fredrika Levén, Louise Johansson, Johanna Lennmalm, Pontus Bern, Tania Sande 
Beiro och Andreas Knoop.
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Hur kändes det att vinna Guldhuset?
Det var en stor ära att vinna och jag blev väldigt 
glad och stolt! Det är faktiskt ganska sällan man 
får möjlighet att stanna upp och fundera över sitt 
ledarskap och vad man har åstadkommit. I det 
vardagliga möter man ständigt nya utmaningar att 
hantera och möjligheter att ta tillvara. Priset fick mig 
att reflektera över vad som har hänt i mitt yrkesliv de 
senaste åren.

Vilken betydelse har utmärkelsen haft för 
dig och för Sweco?
För mig personligen var det en bekräftelse på att 
det jag gör uppskattas av andra, både innanför och 
utanför organisationen. Att lyckas skapa ett förtroende 
inom företaget och på marknaden är det som räknas i 
slutändan. Alla företag behöver ständigt utvecklas och 

det blir svårt att åstadkomma om det inte finns ett 
förtroende. Att få utmärkelsen och sedan bli firad av 
kollegorna gav energi och kraft att göra ännu mer. 

För Sweco är det viktigt att få bekräftat och synliggjort 
att vi har duktiga ledare. Våra anställda är det absolut 
viktigaste vi har. Vi vill attrahera de bästa personerna 
och då behöver vi ständigt fråga oss om vi har rätt 
chefer – chefer som kan skapa ett arbetsklimat där 
individer får växa, utmanas och utvecklas. Jag har 
alltid uppskattat Sweco för att man ger individer stort 
handlingsutrymme. 

Själv gjorde jag mitt första företagsförvärv för Sweco 
när jag var 32 år. Jag minns hur ledningen sa att det var 
upp till mig att avgöra om vi skulle köpa företaget, men 
att det sedan också var mitt ansvar att se till att det blev 
en bra investering. Jag gillar den ledarskapsfilosofin: 
man har en tilltro till individer att fatta beslut, men 
kräver också att dessa tar ansvar för besluten.

År 2014 gick Guldhuset till din Sweco-
kollega Helena Hed. Är ni duktiga på att 
uppmuntra kvinnliga talanger?
Jag får ibland frågan om det är utmanande att 
vara kvinna och chef i ett teknikorienterat företag. 
Sweco har under lång tid arbetat medvetet med att 
skapa förebilder i form av skarpa kvinnor i ledande 
positioner. Det har gjort att det alltid har känts 
naturligt för mig att vara i denna typ av företag. 
Har man kompetens och prestation i fokus ökar 
mångfalden och jämställdheten på sikt. 

Hur kommer det sig att du har hamnat 
inom byggsektorn?
Jag är utbildad ekonom, men har alltid haft ett stort 
samhällsintresse. Min karriär började som konsult på 
ett litet företag inom management mot offentlig sektor. 
Det köptes sedan upp av Sweco. En stor anledning 
till varför jag har stannat på Sweco i över tio år är att 
jag känner att vi kan göra skillnad i planeringen av 
framtidens samhällen och städer.

Vad arbetar du med idag?
En kort tid efter att jag fått utmärkelsen Guldhuset 
blev jag erbjuden en ny chefsroll som vd för Swecos 
200 konsulter inom it för samhällsutveckling. Jag fick 
också ansvar för Swecos expertnätverk inom smarta 
städer, fantastiskt roligt och utmanande! Vi är inne i 
en mycket spännande tid just nu där digitaliseringen 
kan ta städerna till nästa nivå av hållbarhet, och 
där det finns stor potential att effektivisera hela 
samhällsbyggnadssektorn med hjälp av it. 

Har du något tips till dagens unga ledare 
inom samhällsbyggnadssektorn?
Ett genuint engagemang för verksamhetens innehåll 
smittar av sig till medarbetare och kunder. Välj ett 
företag och en chef som stämmer överens med dina 
egna värderingar så att din inre kompass kan vägleda 
dig – annars blir det svårt att stå stadigt och möta 
medarbetare i olika förändringsprocesser. Var inte rädd 
för att säga vad du tänker eller för att fatta obekväma 
beslut. Svåra frågor löser sig inte av sig självt.

Maria Gårdlund på Sweco belönades med Guldhuset 2015. 
Vi kontaktade henne för att höra om hon har hämtat sig från 
uppståndelsen och vad hon gör idag.

Så här motiverade Guldhusjuryn sitt beslut:

”Maria Gårdlund sätter, i sin ledarroll för Sweco 
Strategys framåtblickande verksamhet, fokus på 
de stora utmaningarna inom samhällsbyggnads-
sektorn. 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.”

Priset delades ut av Mehmet Kaplan, dåvarande bostads-, 
stadsutvecklings- och it-minister. Till vänster Bengt 
Christensson, vd på CMB. Vid prisutdelningen höll Maria 
ett kort anförande där hon bland annat tackade sina 
medarbetare på Sweco.

Engagerat ledarskap
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CMB arrangerar regelbundet frukostmöten och lunchseminarier för att erbjuda ett 
lättillgängligt forum för kunskapsspridning i Göteborgsregionen. Här är ett axplock.

Konsultupphandling – gissel eller möjlighet? [Bygglunch 2015-12-15]
Konsultupphandlingar är ofta krångliga – både för den som vill upphandla och för 
den som vill leverera en tjänst. Marcus Rydbo och Maria Mattsson på Norconsult 
delade med sig av sina erfarenheter och gav förslag på vad som kan göras för att 
förbättra upphandlingsprocessen. Bland annat nämndes att beställarna ska ställa 
rimliga krav på miniminivåer på timpris och att leverantörerna bör vara mer 
sparsamma med att överklaga.

BIM i ett livscykelperspektiv [Frukostmöte 2015-11-06]
Mats Persson från Symetri (tidigare Cad-Q) besökte CMB och gav exempel på hur 
BIM slår igenom som ett stöd för långsiktig förvaltning. Han beskrev bland annat 
hur dialogen kring BIM har mognat och hur kraven ökar i projekten.

Vad hindrar tät och blandad stad? [Bygglunch 2015-09-15]
Den hållbara samhällsutvecklingen siktar mot en tät och funktionsblandad stad. 
Men vad innebär egentligen begreppet blandstad? CMB har initierat en studie av ett 
antal typiska områden i Göteborg, för att se hur de är sammansatta. Anders Hagson, 
Chalmers, och Erik Linn, White, har genomfört studien och de presenterade 
resultaten vid bygglunchen.

Kungälvs kärna ska växa. Hur gör vi? [Bygglunch 2015-06-16]
Under de närmsta åren planeras för cirka 1 300 nya bostäder, ett nytt resecentrum 
och ökad handel i Kungälvs stadskärna. Cecilia Örtendahl, programansvarig för 
Stadskärnan och Henrik Haglund, chef Samhällsutveckling i Kungälvs kommun, 
presenterade kommunens arbetssätt för hållbar utveckling och tillväxt.

Hur ska allt kunna renoveras samtidigt? [Bygglunch 2015-04-21]
Botkyrkabyggen förvaltar drygt 10 000 lägenheter byggda under miljonprogrammet 
och en stor andel ska renoveras under de kommande tio åren. Ulf Viktorsson, 
teknisk chef på Botkyrkabyggen, och Fredrik Olsson, vd på Rotpartner, berättade 
om hur de arbetar strategiskt med stora renoveringar.

Region City – där nya arbetssätt möts [Bygglunch 2015-02-17]
Centralstationsområdet utgör tyngdpunkten i ett av fem prioriterade 
utvecklingsområden inom Älvstaden – där många nya arbetssätt prövas. Urban 
Hammarlund, Jernhusen, besökte CMB och berättade om utvecklingen av 
centralstationsområdet och Region City.

I slutet av februari avled vår kollega, professor Per-Erik 
Josephson, efter en tids sjukdom. Per-Eriks betydelse 
för utvecklingen av svensk byggindustri kan inte nog 
understrykas. Hans roll som professor på Chalmers 
inom Construction Management har haft avgörande 
betydelse för att utveckla effektivitet och produktivitet 
inom denna sektor.

Per-Erik visade redan som ung prov på sin förmåga 
att knyta samman industrins behov med akademisk 
forskning. Hans intellektuella och analytiska 
förmåga var av stor betydelse när CMB formades 
1998, och hans engagerade arbete i samverkan 
med industrins företrädare gjorde CMB till ett 
forum för samhällsbyggnadssektorn i frågor rörande 
styrning, ledning och management. Under närmare 
20 år kom Per-Erik att bli navet för den samverkan 
som gjort CMB till en angelägenhet för alla inom 
branschen. Han kom att bli motorn för utvecklingen 
av kontaktytorna mellan företag och akademi, vilket 
gav studenterna en nära koppling till företagen, något 
som även ledde till att intresset för den akademiska 
forskningen på området ökade inom branschen.

För Per-Erik var nyttiggörandet av forskningen 
alltid viktigt och vägledande. Det märktes tydligt 
vid alla hans framträdanden – i undervisning, vid 
forskningskonferenser i Sverige och världen, samt i 
möten med företrädare för byggindustrin. 

Per-Erik engagerade! Hans forskning påverkade, 
skapade debatt och fick praktisk betydelse. Han kunde 
fånga stora som små auditorier med sitt budskap 
och hade ett genuint intresse i att se sina studenter 
växa. Han kom också att uppmärksammas för sin 
pedagogiska förmåga och som föreläsare.

Utan Per-Eriks energi och kreativitet hade CMB 
aldrig fått det genomslag och den betydelse som man 
har idag. Hundratals personer tar idag aktiv del i 
forskning och utvecklingsfrågor. Det var också på hans 
inrådan CMB tog fram Guldhuset, utmärkelsen för 
unga ledare, och Ledarskapsdagen på Chalmers, allt i 
syfte att tydliggöra managementfrågornas betydelse. 

Med Per-Eriks hjälp växte CMB till att bli ett av 
landets främsta forum för managementfrågor inom 
byggsektorn.

Per-Eriks forskningsinsatser har fått stor betydelse 
för industrins syn på resursslöseri och bristande 
effektivitet. Med sin forskning kom Per-Erik tidigt 
att bidra till det vi idag kallar hållbarhetsfrågor, och 
ledarskapets betydelse i dessa sammanhang. I CMB såg 
Per-Erik en möjlighet att nå ut med forskningsresultat 
och få branschens aktörer att förstå värdet av att hålla 
sig à jour med forskningens framsteg.

Alla som engagerat sig i CMB genom åren känner en 
stor sorg och saknad över att en vän och kollega lämnat 
oss. Våra tankar finns också hos Per-Eriks familj. De 
som alltid stod i första rummet var han än befann sig.

Leif Gustafsson, Torsten Fribert, Magnus Borglund,  
Stefan Pettersson, Henrik Saxborn, Joachim Hallengren 
och Bengt Christensson.

Minnesord Per-Erik JosephsonFrukostar och luncher
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