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CMB stödjer managementforskning
Inom CMB – Centrum för Management i Byggsektorn – arbetar akademi och företag tillsammans för att
utveckla kunskap och kompetens i managementfrågor. Det gör vi genom att stödja forskning och bidra
aktivt i utvecklingen av managementrelaterad utbildning på Chalmers. Med hjälp av starka nätverk och
aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten säkrar vi kunskapsöverföringen mellan
akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer.
Genom huvudmannaskap och engagemang i CMB är både akademi och företag med och påverkar
dagens och framtidens ledarskap i samhällsbyggnadssektorn.

CMB kortrapport om forskning
Den CMB-stödda managementforskningen har ett brett anslag inom samhällsbyggandet. Forskningen
behandlar frågor om samverkan i byggprocessen, kunskapsutveckling, ledarskap och projekt- och
produktionsledning, stadsutvecklingsfrågor, riskhantering, produktivitet och effektivitet.
I en serie sammanfattningar presenterar vi de forskningsstudier som CMB finansierar. Kortrapporten
syftar till att sprida forskningsresultat i en lättillgänglig form och fungerar som introduktion till
ämnesområdet. För den som vill fördjupa sig finns en kortfattad presentation av författaren tillsammans
med hänvisning till den aktuella avhandlingen eller till de artiklar som har publicerats.

Redaktörer för denna rapport
Ulrika Håård och Kristin Östling, CMB.

2

Forskningsutskottet behandlar ansökningar
om stöd till managementrelaterade
forskningsprojekt flera gånger per år.
Mer information om ansökningsprocessen
och våra prioriterade områden finns på
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Centrum för Management i Byggsektorn
Chalmers tekniska högskola
SE-412 96 Göteborg
www.cmb-chalmers.se | info@cmb-chalmers.se | 073-814 26 97

Bakgrund
Byggbehovet i Sverige är enormt. Ambitionerna är
höga och utmaningarna många, men det finns inte folk
så det räcker! En av samhällsbyggnadssektorns största
utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen.
Under det senaste året har diskussionerna i CMB:s
utskott och grupper alltmer präglats av en gemensam
fråga; hur hittar vi resurser för att genomföra alla de
investeringar som planeras i Göteborgsregionen under de
kommande 20 åren?
Enligt siffror som forskare vid Chalmers tekniska hög
skola tagit fram på uppdrag av CMB, kommer bygg
boomen att kräva ytterligare 20 000 årsarbetare enbart
i Göteborgsregionen. Siffrorna baseras på dagens
planerade investeringar på 1 000 miljarder kronor
under den kommande 20-årsperioden, och översatt till
landet som helhet innebär det en uppskattad brist på
omkring 100 000 årsarbetare.
Detta innebär att svensk byggsektor står inför två
avgörande utmaningar:
1. att snabbt rekrytera fler
2. att bli effektivare
Enligt Boverket behöver 700 000 nya bostäder
produceras i Sverige fram till år 2025, samtidigt som
befintliga bostäder är i behov av renoveringar och
samhällets infrastruktur måste effektiviseras. Behovet
av ett ökat antal yrkesverksamma finns alltså över hela
produktionslinjen: från arkitekter och projektörer till
projektledare, platschefer och yrkesarbetare, men även i
byggmaterialindustrin och i kommunala förvaltningar.
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Strategidagen 2016
Under CMB:s Strategidag den 10 november
deltog närmare hundra representanter från
samhällsbyggnadssektorn och Chalmers i en workshop
med fokus just på kompetensförsörjningsfrågan.
Hur blir vi fler samhällsbyggare? Hur gör vi - på
kort och lång sikt - för att få tillgång till fler
medarbetare och den kompetens som behövs för
att klara de stora utmaningar som samhället och
samhällsbyggnadssektorns aktörer står inför?
Genom arbete i mindre grupper togs ett hundratal
tankar och idéer på hur vi tillsammans kan möta
den kommande kompetensförsörjningsutmaningen
fram. Dessa förslag har bearbetats och resulterat i
drygt tjugo förslag som riktas till regering och statliga
myndigheter, branschens företag och organisationer,
kommuner och regioner, universitet och högskola,
samt till CMB.
Förslagen är i många fall av allmängiltig karaktär och
riktar sig till flera aktörer som kan bidra med lösningar,
från statlig nivå ner till det enskilda företaget. Vi vill
därför sprida förslagen till en bred målgrupp som vi
bedömer har möjlighet att, med dessa som grund, lösa
den kompetensbrist vi förutser.
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Regering och statliga myndigheter
Initiera ett uppstartsprogram för företag som anställer personer med utländsk
bakgrund som saknar kunskap om den svenska samhällsbyggnadsprocessen.
Arbetsgivaren bör ges statligt ekonomiskt stöd under en begränsad tid.
• Inom programmet erbjuds arbetstagaren bland annat validering av tidigare
kunskaper både formellt och praktiskt liksom praktisk yrkessvenska.
• Den nyanställde får också en handledare på företaget. Handledarens tid
subventioneras med bidrag från staten.
• Som ett ytterligare stöd för den nyanställde bör företaget erbjuda en mentor.
• Förebilder kan hämtas i de program som CMB och Göteborgsregionens
kommunalförbund utvecklat.

Gör praktik högskolepoängsberättigande. Utveckla former för praktik som en naturlig
del i högre utbildning inom samhällsbyggnadsområdet. Jämför med hur det fungerar för
studenter som läser lärarutbildningen.

Inför ett ”basår” i samhällsbyggnad där universitet, högskolor och kanske även andra
utbildningsanordnare ger möjlighet för personer med otraditionell utbildningsbakgrund, men
med intresse för samhällsbyggnad, att snabbare bli anställningsbara. Ett sådant basår kan ha
flera olika profiler beroende på bransch.
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Sektorns företag och organisationer
Mer individuellt anpassade arbetsformer för såväl kollektivanställda
som tjänstemän, i likhet med annan industri, skulle ge en större flexibilitet
och öka branschens attraktivitet bland unga. Samtidigt skulle det kunna
ge seniora medarbetare möjlighet att stanna längre i branschen.

”Hire for attitude, train for skill!” Företagen måste bli bättre på att se personliga
egenskaper och rekrytera efter medarbetares intresse, snarare än att leta efter
personer med formell kompetens. Intresset är stort för samhällsbyggnadsfrågor och
med rätt kompletterande utbildning i företag kan fler lockas till sektorn.

Utmana traditionella rekryteringsmönster. Hur besätter vi företagets nyckel
positioner? Behöver vi nya strategiska roller för att möta samhällsförändringar?
Arbeta aktivt med att identifiera din egen organisations nyckelpositioner och
var öppen för att etablera nya strategiska roller. Det bidrar både till ökad
omställningstakt och ökar företagets attraktivitet.

Låt alla anställda bli rekryterare! Premiera medarbetare som
initierar rekrytering av en potentiell ny medarbetare. Det öppnar
helt nya kanaler till dina målgrupper.
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Gör platschefen till ett team! För att förbättra kompetensväxlingen
inom organisationen/företaget bör platschefsjobbet omformas till ett
lagarbete, innefattande en erfaren platschef tillsammans med mindre
erfarna/juniora medarbetare med olika ansvarsområden. Detta skulle
göra arbetsprocessen mindre sårbar, samt förbättra förutsättningarna för
kunskapsdelning. Det bidrar också till att till att höja attraktiviteten och
till att medarbetarna kan få ihop sin vardag.

Inför ett program för ”ömsesidigt mentorskap” där juniora och seniora
medarbetare på ett strukturerat sätt lär av varandra. Varje part kan bidra med sina
kompetenser, exempelvis kunskap om ny teknik eller processledningserfarenhet.
Programmet ska på ett tydligt sätt identifiera vilka områden mentorskapet ska
omfatta, samt i vilken huvudsaklig riktning lärande ska ske. Kan organiseras inom
den egna organisationen eller i samarbete med andra organisationer.

Skapa tydliga mål för mångfald. Med tydliga målsättningar,
struktur, arbetssätt och belöningssystem blir det enklare att
rekrytera från otraditionella grupper. Därmed vidgas basen för att
hitta nya medarbetare.

Adoptera en student! Ha handledare på företagen som förser studenter med
arbetsuppgifter att utföra parallellt med studier för att ge insikt och erfarenhet
från branschen/verkligheten utanför klassrummet.
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Universitet och högskolor
Ta in personer från näringslivet i kurser och program så att studenterna
får konkreta exempel från verkligheten. Det gör dem bättre förberedda för
arbetslivet. Utnyttja till exempel CMB:s föreläsarpool eller motsvarande för att
hitta gästföreläsare eller lärarresurser från branschen.

Lärare från företagen kan hjälpa till att förebygga lärarbrist! Stimulera till ett
långsiktigt företagsengagemang genom att låta företagsrepresentanter hålla
i hela kurser och/eller enstaka kursmoduler. Företagen kan även engageras i
hela utbildningsprogram på ett mer strukturerat sätt än vad som görs idag. Om
företagen på detta sätt ges förutsättningar att öka sitt engagemang i både kurser
och program så bidrar det till både branschrelevant kunnande hos studenterna
och frigör lärarresurser.

Uppmuntra till praktik. Programansvariga på universitet och högskolor bör uppmuntra
studenterna att utnyttja möjligheten till praktik under utbildningen. Utbildningen bör i linje
med detta utformas på ett sätt som ger studenterna ökad flexibilitet att kombinera studier
med branschrelevant praktik eller deltidsarbete. Högskolor och universitet bör i samverkan
med företag i branschen organisera initiativ som till exempel ”en dag med en ingenjör”,
”chefspraktik” eller ”skugga en projektledare”. På så sätt kan studenter utan tidigare
erfarenhet från arbetslivet på ett enkelt sätt ges en inblick i hur arbetslivet fungerar.
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Skapa en praktikpool på universitet och högskola där
studenter lägger in sina cv:n och personliga brev, vilka sedan
kan matchas med företag som efterfrågar praktikanter med en
viss inriktning eller kompetens.

Inför praktikkrav för att få behörighet till masterprogrammen.
Detta skulle öka genomströmningen på universitet och
högskolor i och med att högskoleingenjörerna går ut i
arbetslivet efter 3 år i stället för att vidareutbilda sig ytterligare
direkt efter grundstudierna.

Öka tillgängligheten till samhällsbyggnadsutbildningar.
Universitet och högskolor bör skapa digitala utbildningsformer
och ta fram fler distansutbildningar inom samhällsbyggnad.
Chalmers kan bli ledande inom detta område.

Marknadsför samhällsbyggaren! Få fler att söka
samhällsbyggnadsutbildningar genom att universitet och högskolor
tillsammans med branschen gemensamt marknadsför budskapet: Bli
samhällsbyggare.
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Kommun och region
Gör LOU till ett strategiskt verktyg. Hur man tillämpar LOU påverkar
marknaden. Med ett strategiskt förhållningssätt kan upphandlingar
fungera som ett verktyg som attraherar företag och aktörer nationellt
och internationellt till den lokala/regionala marknaden. En utvecklad
och väl genomtänkt upphandlingspolicy kan bli ett starkt strategiskt
verktyg för att tillföra kompetens i en region.

Ta tillvara skolbarns intresse för sin närmiljö och bostadsområde som en ingång
till ämnesområdet samhällsbyggande. Utveckla former för att knyta både lärare
och barn till företag, studiebesök på lokala byggen, på stadsbyggnadskontor
eller andra arenor för samhällsbyggnadssektorn – i Göteborg finns till exempel
Älvrummet. Ta även hjälp av företag i olika delar av undervisningen på grund
skolenivå, genom att exempelvis låta arkitekter involveras i ämnet bild och form.
Goda exempel finns från bland andra White arkitekter.

Nyttja trenden med ”spelifiering” (gamification) i skolundervisningen. Ta vara på
barn och ungas intresse för digitala spel. Det är nu fullt möjligt att använda till exempel
Minecraft i skolan. Under 2015 släppte Lantmäteriet en landskapsmodell över Sverige i det
populära datorspelet. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata
och innebär att hela landet kommer att finnas som en virtuell och spelbar värld i spelet.
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CMB
Utveckla traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare till ett nationellt
program, och marknadsför det bredare inom sektorn. Programmet är unikt
genom att traineerna får bred kunskap inom samhällsbyggnadssektorn, då de
under ett år arbetar inom flera olika företag och offentliga organisationer.

Använd storytelling för att öka allmänhetens intresse för
branschen! Uppmuntra medlemsföretagen genom att exempelvis
att ta fram idéer för youtubeklipp, tv-deckare, dokusåpor,
dokumentärer eller liknande i byggmiljö och presentera dem i/för
relevant forum. Visa på goda exempel och synliggör de personer
och kompetenser som verkligen gör jobbet – det skulle till
exempel kunna vara de som monterar första gondolen på linbanan
över Göta älv. (Inspiration från till exempel ”Grand designs”.)
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Centrum för Management i Byggsektorn
CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. 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
12

