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Verksamhetsberättelse 2020 
Stiftelsen för byggandets managementfrågor har till ändamål att 

- lämna understöd till vetenskaplig forskning vid Chalmers 
- främja undervisning och utveckling, samt 
- främja nordiskt samarbete  

 
Stiftelsens ändamål har under året främjats genom  

- tillskott från huvudmän 
- samverkan med Chalmers i enlighet med gällande ramavtal 

 
Från 2020 har Stiftelsen förmågan att finansiera forskning med 5 mkr per år. Det visar att 
CMB:s har goda förutsättningar att fortsätta utveckla ny kunskap som stärker kunnandet hos 
nuvarande och framtida medarbetare inom sektorn, liksom att Chalmers har stärkt sin 
forskningskapacitet. 
 
2020 – CMB i förändring 
 
Under våren drabbades världen av en pandemi. Detta har givetvis präglat både CMB:s och 
partnerorganisationernas verksamheter markant. Eftersom det har införts nationella 
restriktioner mot att träffas fysiskt har CMB:s mötes- och eventverksamhet fått digitaliseras. 
 
Digitaliseringen av såväl planerings- som gruppmöten, styrelsemöten, seminarier och 
konferenser gick fort och från och med juni var alla möten digitala via Zoom. I och med den 
digitala tekniken underlättades även inspelning av seminarier så att dessa nu enkelt kan spridas 
via Youtube och sociala medier. På sikt finns det stor potential i en kombination av fysiska och 
digitala möten för att nå ett bredare och mer nationellt deltagande i gruppmöten och vid 
seminarier. Mer om möten och event under kommunikation. 
 
Året har också innehållit stora utmaningar på personalområdet. Under våren meddelade 
CMB:s utvecklingsledare Lars Bankvall att han skulle avsluta sin tjänst i CMB. Samtidigt 
meddelade Bengt Christensson, CBM:s vd/verksamhetsledare att han planerar att gå i 
pension vid årsskiftet 20/21. I samband med uppsägningarna valde styrelsen att pausa det 
planerade affärsplanearbetet. 
För att få ett bra rekryteringsunderlag för ny vd/verksamhetsledare anlitades konsulter för att 
intervjua samtliga ledamöter i styrelsen samt kansliet. Detta arbete utfördes under sommaren 
och återrapporterades till stiftelsens styrelse i början av hösten. Intervjuunderlaget utgjorde 
sedan grund för rekryteringsannonser för både vd/verksamhetsledare och utvecklingsledare. 
Under hösten/vintern har rekryteringen av vd/verksamhetsledare genomförts och avslutats. Ny 
vd/verksamhetsledare anställdes från 15 februari 2021. 
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Styrelsen beslutade att rekrytering av ny utvecklingsledare slutförs av den nya 
vd:n/verksamhetsledaren tillsammans med marknads- och kommunikationsansvarig för att 
skapa ett starkt personalteam. 
 
Under året har samarbetet med Chalmers fortsatt enligt plan, men på grund av pandemin har 
det spontana utbytet av information mellan de båda verksamheterna i princip uteblivit efter 
mars månad. CMB har heller inte bjudits in att delta vid avdelningens veckovisa 
avstämningsmöten under hösten. Chalmers och ACE ekonomi är fortsatt ansträngd och 
påverkad av Ekonomi i balans. 
 
För att hantera situationen med en begränsad personalstyrka under hösten anlitades konsult 
Kristina Gabrielii för att driva arbetet i tre av de tematiska grupperna, BIM- och 
digitaliseringsgruppen, Innovationsgruppen och Partneringgruppen. Då rekryteringen av ny 
vd/verksamhetsledare tog längre tid än först planerat och Bengt Christenson avslutade sin 
tjänst som planerat vid årsskiftet uppstod behov av ytterligare konsultstöd. Det samarbete 
inom kommunikation som sedan många år funnits med Hollertz&Stenvall utökades därför med 
ytterligare en resurs, Ulrika Håård, på motsvarande ca 25 procent inför våren 2021. 
 
Styrelsen 
 
Två nya styrelseledamöter välkomnades under 2021, Helena Hed som också utsågs till vice 
ordförande samt Per-Anders Ericsson. Lämnade sina poster gjorde Mickey Johansson och 
Kristina Pettersson-Post. 
 
För rekrytering av ny vd/verksamhetsledare sattes en rekryteringsgrupp samman, bestående 
av styrelseordförande Kicki Björklund, vide ordförande Helena Hed, styrelseledamot Peter 
Hårte samt ACE prefekt Fredrik Nilsson. Gruppen genomförde under hösten intervjuer med 
totalt fyra kandidater. 
 
Styrelsen har även intresserat sig för möjligheten att stödja andra utbildningar på Chalmers. 
Både Chalmers och CMB:s partners är måna om studenternas möjlighet att knyta an till 
branschen redan under utbildningstiden. Ett utkast från Chalmers har diskuterats som grund 
för eventuella samarbeten med olika utbildningsprogram och detta kommer att tas upp vidare 
i kommande uppdatering av affärsplan. 
Styrelsen följer också Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare som hittills givit 100 
unga möjligheten att bredda sin branschförståelse genom breddningsperioder i olika företag 
och kommunala förvaltningar. 
 
Stiftelsens ekonomi ger goda förutsättningarna att fullfölja forskningsinitiativet från 2020. Det 
innebär att nuvarande avgiftsnivå bibehålls, men med ytterligare ett omsättningsintervall från 
2021. Chalmers har också aviserat att de ekonomiska förutsättningarna för CMB:s sekretariat 
har förändrats bla som en konsekvens av ändrade lokalförutsättningar. Nuvarande 
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samarbetsavtal mellan Chalmers och stiftelsen gäller tom 2020 och löper därefter vidare tills 
någon av parterna begär annat. Avtalet kommer att ses över av nytillträdd vd. 
 
Styrelsen har under året följt arbetet i utskott, grupper samt sekretariat och konstaterar att 
arbetet i allt väsentligt har utvecklats i enlighet med verksamhetsplanen, trots pandemi och en 
utmanande personalsituation. 
En stor del av CMB:s utvecklingsarbete sker i utskott och tematiska grupper. Presentation av 
dessas verksamhet under året följer nedan. 
 
Under 2020 blev CMB blev medlem i IQ Samhällsbyggnad. Dessutom valde tre nya aktörer att 
bli partner i CMB; EPG, Skeppsviken och Trafikkontoret. Tre tidigare partner valde att lämna 
samarbetet; Forsen, Radar Arkitekter och RO-gruppen. 
 
Utskott och grupper 
	
Forskning 
Det sammanlagda stödet från stiftelsen till pågående och beslutade forskningsprojekt uppgår 
vid årsskiftet till ca 11,5 mkr (10,8 mkr.) Inklusive in-kindbidrag och annan medfinansiering 
uppgår forskningsvolymen till ca 41 mkr (37 mkr). Projekten resulterar i vetenskapliga och 
populärvetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar, samt seminarier och 
diskussioner i temagrupper. De sträcker sig över hela managementfältet, och engagerar ett 
mycket stort antal av CMB:s partners tillsammans med forskare, doktorander och studenter. 
 
Under året inkom totalt 9 ansökningar om forskningsmedel till forskningsutskottet. Av dessa 
beviljades medel till 4 ansökningar på motsvarande totalt 2,2 mkr. 
 
Forskargrupperna inom Construction Management redovisade under året 23 st publikationer 
i internationella tidskrifter, rapporter, bokkapitel samt presentationer vid internationella 
konferenser. Två docentbefordringar har framlagts med titlarna "Communication and 
collaboration in Virtual Environments" och "Managerial work in construction – implications for 
development and change". 
Därutöver har handledning och examination av 66 st examensarbeten på både kandidat- och 
mastersnivå genomförts. 
 
Utbildning och kompetensutveckling 
På grund av pågående pandemi beslutade utbildningsutskottet att skjuta fram den årligen 
återkommande satsningen ”Skugga en projektledare”. Utskottets medlemmar ansåg att 
upplägget att följa en projektledare i dennes dagliga arbete inte skulle vara möjlig att genomföra 
digitalt med tillräckligt hög kvalitet. Frågan tas upp igen under våren 2021. 
 
Årets ex-jobbskonferens, där mastersstudenterna i DCPM-programmet presenterar sina 
examensarbeten, genomfördes under 2020 helt digitalt. CMB:s stipendium, CMB Master 
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Thesis Award, som varje år delas ut till de bästa ex-jobben genomfördes vid en mindre 
tillställning som även filmades och delades på webb och i sociala medier. 
 
Utbildningsutskottet har arrangerat en pandemi-anpassad kick-off för nya studenter 
tillsammans med utbildningsansvariga och Trafikverket. I mindre grupper fick studenterna gå 
runt på ett flertal stationer vid byggarbetsplatsen vid Korsvägen. Studenterna fick en god insyn 
i både de strategiska och praktiska aspekterna av såväl Västlänken som det specifika arbetet 
vid Korsvägen. 
 
Utskottet har fått ta del av en mindre enkätundersökning bland studenterna på Chalmers som 
visar att det är svårt att hålla motivationen uppe i samma grad som tidigare under pandemin. 
Många studenter meddelar att de mår dåligt av isoleringen. 
 
Årets mentorprogram, organiserat av studentrådet, har engagerat ett 20-tal studenter och 
mentorer. Även mentorprogrammet har till stora delar genomförts digitalt. 
 
Utskottet har också följt Framtidens samhällsbyggare, traineeprogrammet som trots färre 
deltagare än vanligt troligen pga. pandemin fortsätter utvecklas med en sjunde omgång som 
startade i september. Den sjätte omgången av programmet avslutades med ett kombinerat 
digitalt och fysiskt idéseminarium i oktober. 
 
Kommunikation och marknad 
Kommunikationsplanen är utgångspunkt för kommunkationsgruppens arbete. Nuvarande plan 
sträcker sig till och med år 2020. Arbetet med att uppdatera planen för kommande 3-årsperiod 
kommer att genomföras under 2021 då även verksamhetsplanen kommer att förnyas. 
Tillsvidare gäller befintlig kommunikationsplan. 
 
Syftet med kommunikationsgruppen är dels att bidra till ökad kunskapsutvecklingen inom 
ramen för CMB, och dels att öka våra partners nytta av sitt partnerskap. 
Kommunikationsgruppen har under året agerat stöd till sekretariatet i arbetet med CMB:s 
utåtriktade aktiviteter som frukost- och lunchmöten samt Ledarskapsveckan. 
 
Under 2020 deltog ca 200 personer från akademi och företag aktivt i CMB:s olika initiativ som 
medlemmar i grupper, utskott, mentorprogram, styrelser etcetera. 
 
Totalt har CMB genomfört bland annat 11 frukost- och lunchseminarier och en digital 
konferensvecka (Ledarskapsveckan) i egen regi samt två webbinarier i samarbete med IQ 
Samhällsbyggnad och Boverket. Seminarierna genomfördes i fysisk form under våren och blev 
digitala från och med juni. Den digitala utvecklingen har medfört att deltagarantalet ökat 
markant på samtliga event. Totalt lockade exempelvis de tre nämnda evenemangen ovan totalt 
ca 3500 deltagare. 
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CMB:s ledarskapspris, Guldhuset delades ut som planerat i april. Normalt brukar priset delas 
ut i samband med konferensen Ledarskapsdagen, men då denna flyttats till hösten delade 
styrelseordförande ut priset vid en filmad ceremoni utan publik. 
 
Kommunikationsgruppen har också styrelsens uppdrag att studera kommunikationens 
betydelse för att uppnå effektiva processer i samhällsbyggnadssektorn. Ett flertal kontakter har 
etablerat med forskare i Lund och Göteborg. Arbetet fortsätter och fördjupas under 2021 
 
Stads- och regionutveckling 
Stads- och regionsutvecklingsgruppen har under året fokuserat på hur samarbete mellan 
planerande och producerande aktörer kan utvecklas för att bidra till effektivare 
stadsutvecklingsprocesser. Resultatet från arbetet mynnade ut i forskningsansökan till CMB:s 
forskningsutskott kring ämnet ”knäckfrågor”. Ansökan beviljades och arbetet kommer att ledas 
av Kerstin Hemström, PhD, Centre for Sustainable Urban Futures, Centrum för Hållbar 
Utveckling (GMV) och Nils Björling, PhD, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers. 
 
BIM/digitalisering 
BIM/digitaliseringsgruppen har fortsatt med erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag med 
fokus på entreprenörernas arbete. Aktuella frågeställningar har lyfts fram, där såväl konkreta 
tips som mer övergripande ledarskapsfrågor diskuterats. Exempel på områden för vidare 
fördjupning har lyfts, till exempel vikten av ”rätt” ledarskap på olika nivåer, hur juridiken kan 
påverka utvecklingen samt nyttorna med digitalisering. 
 
Partnering 
En kortrapport 2020 nr 3 Vad vi pratar om när vi pratar partnering har färdigställts under året. 
Gruppen har haft två arbetsgrupper med tema ”Varför partnering” respektive 
partneringprocessen, och utifrån gruppernas arbete identifierat tema att jobba vidare med. 
Under hösten presenterades standarden Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - 
Krav och ramverk (ISO44001:2017) övergripande och ytterligare tema var juridik kopplat till 
olika samverkansformer. 
 
Innovationsförmåga 
Gruppen har färdigställt kortrapport 2020 nr 4 Att leda innovation där fem olika goda exempel 
från bygg- och fastighet presenteras. Rapporten innehåller även erfarenheter från forskning 
om innovationsledarskap. I september presenterades rapporten vid ett frukostmöte. Fortsatt 
erfarenhetsutbyte mellan gruppens deltagare har skett, med en deltagare som värd för 
respektive möte. Även ett digitalt studiebesök hos Smart Built Environment genomfördes.	
 
Agila projektledningsmetoder 
Gruppen har under året haft fortsatt stöd av en agil coach med erfarenhet från annan industri. 
Dessutom har gruppen följt Göteborgs lokalförvaltnings arbete med ett pilotcase där 
projekteringen ska drivas utifrån agila principer. I september presenterades samarbetet under 
en CMB Bygglunch i november. En genomgång av olika metoder för agila arbetssätt har 
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genomförts, och gruppens deltagare arbetar med att konkretisera WHY och HOW, samt 
därefter också WHAT utifrån Simon Sineks ”The golden Circle”. 
 
Byggandets logistikfrågor 
Under året har gruppen fortsatt utbyta erfarenheter från deltagarna, dels med fokus på 
byggarbetsplatsen och dels med fokus på stadens logistik när nya områden och infrastruktur 
växer fram. Det innebär att gruppen har haft ett mycket brett perspektiv på bygglogistik. Även 
aktuell forskning inom området har gruppen tagit del av. 
 
Kommunikation 
 
Under året publicerades 4 (3) kortrapporter om forskning. Kortrapporterna är mycket populära 
och ger ett bra insteg till aktuell forskning. Dessa sprids både i tryckt och digital form. 
Dessutom har ett stort antal filmer från Ledarskapsveckan, frukost- och lunchseminarier 
publicerats via webb och Youtube. 
 
Fyra nyhetsbrev har distribuerats till de närmare 5 000 personer som regelbundet följer CMB:s 
verksamhet. 
 
Business Arena genomfördes som tidigare år fysiskt i Malmö där CMB deltog med monter 
och seminarier tillsammans med KTH, MU och LTH. Tema var AI där besökarna fick chansen 
att prova det AI-spel som togs fram till Strategidagen 2019. I Göteborg och Stockholm 
gjordes mässan om till digitala event där CMB och dess samarbetspartners inte deltog i 
utställning eller seminariedel. Emellertid agerade CMB:s vd samtalsledare under ett 
rundabordssamtal med tema ”Så planerar vi en hållbar stad efter krisen”. 
 
Sekretariat 
 
Sekretariatets sammansättning förändrades under året. Se inledande stycke om CMB i 
förändring. Arbetet bedrivs i nära samarbete med olika forskargrupper, studentråd och 
representanter för olika partners. 
 
Kvaliteten på arbetet i utskott och grupper utvärderas och utvecklas kontinuerligt. 
 
Ekonomi 
 
Beviljande anslag 
Stiftelsen har under året delat ut 3 352 750 kr (f.å. 2 893 998 kr) till forskning, utbildning och 
utveckling i enlighet med Stiftelsens stadgar. 
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid årets slut till 9 598 149 kronor (f.å. 
10 915 075 kronor).  
Styrelsen beslutar att ingen avsättning till bundet eget kapital görs. 
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Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för senaste räkenskapsåret framgår av följande 
resultat och balansräkning med redovisningsprinciper och tillhörande noter. 
 
 
 
Göteborg den 9 mars 2021 
Kicki Björklund 
Styrelseordförande 


