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Madeleine Nordenknekt
Liljewall Arkitekter

Karl Sköld
Peab

”Madeleine Nordenknekt har en
ungdomlig entusiasm som smittar av sig
på dem hon arbetar med. Även de äldre
i hennes omgivning lär sig av henne.
Hon är adepten som har vuxit till läraren
och får alla att lyssna. En stark profil
med socialt engagemang och patos.
Hon kan fördela ansvar så att det leder
till engagemang.”

”Karl Sköld har en förmåga att skapa
engagemang som även når utanför de
egna medarbetarna. Han tror på det
personliga ledarskapet och använder
information och delaktighet som medel att
skapa ett engagemang som även påverkar
underentreprenörer och leverantörer. Det
är inte för inte som Karl satts att leda
några av Peabs mer omfattande och
komplexa projekt i Västsverige.”
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Vill man påverka så är
man med i CMB

Ungefär så valde CMB:s marknadsutskott att sammanfatta
vår roll för samhällsbyggnadssektorn. Vill man vara med
och påverka dagens och framtidens ledarskap i sektorn så
är man med i CMB. Samma slutsats drar även de företag
som anslutit sig till CMB under året.
Det har blivit allt tydligare att CMB har en unik position
för att utveckla management inom samhällsbyggnadssektorn. Vi är den enda organisation som effektivt
sammanlänkar forskning och branscherfarenhet med
utbildning och kompetensutveckling. Visst forskas
det inom management även på andra ställen och visst
bedrivs det managementutbildningar på fler håll också.
Men bara CMB har ett tydligt fokus på framtidens
ledarskapsutmaningar för ett hållbart samhällsbyggande.
CMB behövs när vi står inför stora
samhällsbyggnadsprojekt runt om i landet, inte minst i vår
egen region när bland annat Älvstaden ska konkretiseras
och Västlänken ta form. Projekt som innebär stora
förändringar. Då behövs också människor med ny
kunskap och förmåga att leda i förändring. Vi upplever
att det finns ett sug bland företagens medarbetare. Ett sug
4
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efter ny kunskap och praktisk erfarenhet från att leda och
styra projekt och produktion, att utveckla arbetsformer,
organisation och ledarskap.
Samtidigt kan vi konstatera att forskningsmedel för
styrning och ledning inom samhällsbyggandet inte
motsvarar den efterfrågan på ny kunskap och innovation i
managementfrågor som vi märker av.
CMB:s styrelse ägnade sig under 2012 åt att formulera
ett forskningsinitiativ, en modell och metod för att
växla upp managementforskningen i landet. Vi ser att
CMB kan bidra till en sådan uppväxling och på så sätt
vara en av nycklarna för att åstadkomma ett hållbart
samhällsbyggande för kommande generationer.
Så vill du vara med och påverka så är du med i CMB!

Bengt Christensson
vd, CMB

Organisation
Sekretariat
Bengt Christensson, verkställande direktör
Kristin Fridholm, kommunikatör
Göran Lindahl, koordinator för masterprogrammet DCPM
Mathias Gustafsson, sekreterare för Guldhuset

CMB:s styrelse
Henrik Saxborn, Castellum – ordförande
Christel Armstrong-Darvik, Stena Fastigheter
Jonas Steen, Byggmästarföreningen
Birgitta Hohlfält, Akademiska hus
Jesper Prytz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Ulf Jarfelt, Chalmers, Bygg- och miljöteknik
Jan Bröchner, Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation
Henriette Söderberg, Chalmers energi och miljö
Per-Erik Josephson, Chalmers, Bygg- och miljöteknik
Nina Ryd, Chalmers, Styrkeområdet Samhällsbyggnad
Sten Gromark, Chalmers arkitektur
Anders Söderman, Poseidon
Niklas Skogsäter, Studeranderepresentant – adjungerad
David Nordgren, Studeranderepresentant – adjungerad

Stiftelsens styrelse
Henrik Saxborn, Castellum – ordförande
Christel Armstrong-Darvik, Stena Fastigheter
Jonas Steen, Göteborgs Byggmästareförening
Birgitta Hohlfält, Akademiska hus
Jesper Prytz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Anders Söderman, Poseidon
Bengt Christensson, vd CMB

Utskott och grupper
Utbildningsutskottet: Johny Lindeberg, Trafikverket
Forskningsutskottet: Bert Olsson, Bengt Dahlgren
Marknadsutskottet: Ljot Strömseng, Norconsult
Stads- och regionutvecklingsutskottet: Manne Aronsson, NCC

BIM management
Stephan Woodbridge, Weidekke

CMB:s studentråd
Niklas Skogsäter
Simon Grimsberg
David Nordgren
Katharina Heinke
Maria Liabäck
Jonas Julin

CMB firar 15 år
Sedan 1998 har CMB verkat som navet mellan Chalmers
och samhällsbyggnadssektorns företag i utvecklingen
av managementfrågor. Verksamheten har sedan starten
vilat på samma fundament – forskning, utbildning och
kunskapsutbyte mellan akademi och sektorns företag
och organisationer – men utvecklas ständigt för att möta
förändringarna i samhällsbyggandet.
Utbildningsutskottet har två viktiga uppgifter.
Den ena är att vara rådgivande till Chalmers så att
managementutbildningen håller hög kvalitet och är
matchad mot branschens behov. Den andra uppgiften
är att ge studenterna möjlighet att lära känna CMB:s
huvudmän genom examensarbeten, mentorprogram och
olika aktiviteter.
Forskningsutskottet beviljar forskningsmedel och
initierar forsknings- och innovationssamarbete mellan
akademi, företag och offentliga organ. Utskottet fördjupar
dialogen mellan CMB:s huvudmän och Chalmers i frågor
som rör den långsiktiga forskningsinriktningen inom
samhällsbyggnadsområdet.
Marknadsutskottet utvecklar kommunikationen med
huvudmän och akademi samt drar upp riktlinjer för
CMB:s aktiviteter, så som frukostmöten, lunchseminarier,
Ledarskapsdagen och Strategidagen. Utskottet initierar
även aktiviteter för nätverksbyggande.
Stads- och regionutvecklingsutskottet engagerar företag,
institutioner och offentliga organ i frågor som rör ledning
och styrning i stadsutvecklingsfrågor. Utskottet har bland
annat medverkat i studier om blandstadsbegreppet och
initierat diskussioner om PBL som styrinstrument.
Guldhuset är CMB:s årliga utmärkelse för unga ledare i
samhällsbyggandet. Priset delas ut under Ledarskapsdagen
och syftar till att uppmärksamma goda föredömen.
Guldhusets jury består av ledande företrädare från sektorns
branschorganisationer. Priset har delats ut sedan 2003.
CMB studentråd består av DCPM-studenter från år
1 och 2. De medverkar i utskotts- och styrelsearbete
för att ge sin syn på frågor som rör utbildning och
studentaktiviteter. Studenterna tar också ansvar för att
genomföra CMB:s mentorprogram.

CMB Årsbok 2013

5

Fortsätt utveckla
branschen
Vi kan summera ett år av intensiv aktivitet på CMB där
planering av framtiden har varvats med dagsaktuella
frågeställningar. Den ökade aktiviteten under 2012 gör
att vi redan nu kan slå fast att CMB kommer fortsätta att
utvecklas och att satsningen på en uppväxling har visat sig
vara helt rätt.
Jag tycker att vi har rätat ut många frågeställningar
under året och även tagit fram handlingsplaner – något
som jag välkomnar. Detta rör allt från förbättring av
mentorprogram till vår initiala diskussion om en större
satsning inom forskningen. CMB:s forskningsinitiativ har
rönt stort intresse och utgör en framtida potential som vi
tillsammans med Chalmers ledning arbetar vidare med.
CMB:s synlighet har definitivt ökat och medlemmarna
kan via olika aktiviteter fördjupa sig i alla upptänkliga
ämnesområden inom samhällsbyggnad på frukost- och
lunchmöten.
För mig är det väsentligt att fortsätta utveckla vår
bransch för att skapa både nya stadsdelar och utvecklad
infrastruktur. För att lyckas behövs mer kunskap och även
ett utökat samarbete inom sektorn. Här utgör CMB en
ypperlig samlingspunkt.
Henrik Saxborn, ordförande i CMB, vd Castellum AB.

Under året har vi också välkomnat nya medlemmar med
vitt skilda verksamheter, vilket visar på vår gemensamma
dragningskraft och potential.
Ett stort tack till alla – speciellt Bengt – som genom sitt
stora engagemang under året gjort allt detta möjligt!
Henrik Saxborn
Ordförande i CMB, vd Castellum AB
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Satsa på ex-jobb!
Varje år bidrar examensarbetare med utredning och utveckling i frågor som
är relevanta för byggsektorn. Examensarbeten genomförs under vårterminen
varje år baserat på förslag och idéer från såväl lärare, studenter som företag.
Dessa arbeten ger en unik möjlighet att få en frågeställning bearbetad och
diskuterad, såväl inom akademin som inom företagen.
Nu har du chansen att ta ett första steg redan före sommaren och ge både oss
lärare och studenterna en bra möjlighet att planera och förbereda kommande
examensarbeten för våren 2014. Tiden går fort, tänk nu och kom med förslag!
Managementfrågor: Göran Lindahl, goran.lindahl@chalmers.se
Projektledningsfrågor: Petra Bosch, petra.bosh@chalmers.se

CMB:s forskningsinitiativ
ska höja systemnivån

Johan Carlsten, vicerektor på Chalmers.

I ett brett initiativ vill CMB och Chalmers
utveckla managementforskningen inom
samhällsbyggnadssektorn. Det innebär
ett metodiskt och långsiktigt agerande
för att på allvar stärka forskning och
kunskapsutbyte för praktisk nytta.
Johan Carlsten, vicerektor på Chalmers,
är tillsammans med CMB:s ledning
engagerad i arbetet.
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Vad är styrkan med forskningsinitiativet?
Bakom satsningen står en samlad grupp aktörer som
tillsammans med sina branschkollegor – och konkurrenter
– kliver fram och säger att de vill agera tillsammans med
Chalmers forskningsmiljöer, professorer och institutioner.
Målet är att möta samhällsbyggnadssektorns globala
utmaningar med hjälp av en väsentlig kompetenshöjning
inom managementområdet.
Att initiativet kommer från CMB, med sin unika
förankring i byggsektorn, och Chalmers, som kompletterar
med ett vetenskapligt djup, är en stor styrka. Satsningen
konkretiseras just nu; vi måste förstå vad forskningen
kan göra, vad som sker i praktiken och hur detta kan
sammanfogas på bästa sätt.

Vad betyder initiativet för Chalmers?
Chalmers har möjlighet att fungera som en oberoende
arena där företag som normalt konkurrerar med varandra
kan mötas och arbeta tillsammans för att höja hela
systemnivån. Det är en roll som vi gärna tar på oss.
En annan viktig aspekt är att många av Chalmers
masterstudenter kommer från tillväxtländer som Kina,
Indien och Brasilien, där samhällsbyggnadsutmaningarna
är ännu mer angelägna och brännande än här i Sverige.
Det finns ett stort internationellt intresse för dessa frågor
och ett nära samarbete med sektorns aktörer stärker
Chalmers positioner.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?
Den personliga drivkraften är avgörande för att vi ska
kunna förverkliga visionen och här backar CMB upp med
en stark ledning och engagerade parter. Det är till exempel
mycket inspirerande att se hur CMB:s ordförande Henrik
Saxborn arbetar tillsammans med sina konkurrenter för att
höja kompetensen i sektorn. Han har förstått att det gäller
att bygga ett gott exempel där våra respektive varumärken
får ta ett steg tillbaka – det gemensamma målet är
viktigare än särintressen och profilering.
Vi måste också vara lyhörda och koppla forskning och
utbildning till de utmaningar som byggsektorns aktörer
upplever. Det handlar om att samformulera problemen,
samproducera resultaten, men också om att samfinansiera
arbetet. Om vi ska kunna växla upp forskningen på allvar

CMB:s
forskningsinitiativ

Vi utvecklar mana

gement i samhällsby
ggnadssektorn
www.cmb-chalm
ers.se

så krävs också stöd från externa finansiärer som Vinnova,
Formas med flera. Timingen är bra med tanke på att det
finns en utlysning för samhällsbyggnadsområdet i den
senaste forskningspropositionen.

Samarbetet mellan Chalmers och CMB har
förnyats och fördjupats genom ett nytt avtal.
Vad är potentialen i ett utökat samarbete?
Med ökat engagemang från flera styrkeområden,
institutioner och enskilda forskare blir samarbetet
och nätverket starkare. För vår del innebär en bredare
samverkan med CMB att vi kan etablera nära relationer
med sektorns aktörer, vilket driver kvalitet i både
forskning och utbildning.

Nu fyller CMB 15 år – hur tror du att det ser
ut när det är dags för 20-årsjubileum?
Då har vi lanserat fem forskningsfält där forskningen
bedrivs av Chalmers i samarbete med företagens
FoU-avdelningar. Vi har etablerat en samlad
managementutbildning för samhällsbyggnadssektorn och
vi har också ett betydande, öronmärkt ekonomiskt stöd i
ryggen genom en rejäl ökning av forskningspengarna.
CMB:s parter och intressenter ser allt större nytta
med sin medverkan, vilket gör att de växlar upp sitt
engagemang – samtidigt som fler starka parter ansluter
sig. Det kommer att ge ett starkt nätverk men också höja
grundutbildningens attraktionskraft!

Läs mer om CMB:s forskningsinitiativ
Det finns stora kunskapsluckor som står i vägen för att effektivisera,
minska kostnader och skapa värden. Ett moderniserat management
genom hela processen har större betydelse för samhällsbyggandet än att
enbart ”skruva snabbare”.
Ska managementkompetensen utvecklas på
ett systematiskt sätt behövs ett samlat grepp.
Det krävs medverkan från samtliga aktörer
i värdekedjan. Det behövs tid, pengar och
engagemang för att nå en forskningsvolym som
är värd namnet och som ger resultat. CMB och
Chalmers är beredda att leda det arbetet.

Läs broschyren:
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Samarbete stärker
projekteringsprocessen
Projekteringsprocessen är avgörande för framgången i ett byggprojekt. I detta
tidiga skede fattas beslut som avgör allt från funktion till framtida driftkostnader.
De uppenbara vinsterna till trots – hittills har forskningen varit begränsad.
Byggbranschens allt tydligare orientering mot effektivitet
och produktivitet har gett bränsle åt diskussionen om
hur samarbetet mellan aktörerna i byggprocessens
tidiga skeden kan stärkas och fördjupas. En utmaning
i en bransch präglad av en mängd aktörer i skiftande
konstellationer, sammansatta på projektbasis.
Medan kommunikationen i byggprocessen är ett
väletablerat forskningsområde, är en specifik inriktning
mot projekteringsprocessen förhållandevis sällsynt.
– Projekteringsprocessen utgör fundamentet i ett
byggprojekt och är utslagsgivande för kvaliteten i
slutprodukten. Om de inblandade aktörerna och
deras perspektiv finns med redan från start skapar
det förutsättningar för en bra och balanserad analys,
förklarar Petra Bosch-Sijtsema, forskare vid Chalmers
avdelning Construction Management. Hon har kartlagt
projekteringsprocessen utifrån dess nuvarande strukturer –
och ringat in möjliga förbättringsåtgärder.

Vitala områden
Studien bygger dels på aktuell forskningslitteratur, dels
på empiri från svensk byggsektor, i form av intervjuer och
en workshop med ett flertal av projekteringsprocessens
olika aktörer som deltagare. Resultaten visar på betydande
förbättringspotential.
– Förbättringsförslagen är många och av varierande
omfattning och komplexitet. Vissa är enkla att genomföra
medan andra kräver mer tid, energi och investeringar,
förklarar Petra Bosch-Sijtsema. I sin analys identifierar
hon tre områden inom projekteringsprocessen som
särskilt vitala: kommunikation och engagemang,

10
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kunskapsöverföring samt frågor med anknytning till
styrning, planering och återkoppling.

Alla på samma plats
Flera av studiens förbättringsförslag har anknytning till så
kallad samlokalisering. Grunden i denna samarbetsform
består i att rent fysiskt samla projekteringsprocessens alla
aktörer på en och samma plats, och därigenom stärka
förutsättningarna för bra kommunikation och effektivare
beslutsfattande i projekteringen. Ramarna för samarbetet
sätts av projektets storlek. Från stora projekt, där hela
byggnader tas i anspråk under lång tid, till mer beskedliga
former, där projekteringsgruppen träffas och arbetar
tillsammans någon enstaka dag per vecka.

Projekteringsprocessen:
fem förslag till förbättring
1.

Skapa incitament för samarbete

2.

Koppla bonus och andra belöningssystem
till gruppnivå och mät framgången i hela
processen, från projektering till slutprodukt

3.

Skapa en tydlig målbild redan när
projekteringen inleds

4.

Gör en tydlig och detaljerad plan för hela
projekteringsprocessen

5.

Säkra erfarenhetsåterföringen, exempelvis i
form av mentorprogram

Foto: DLR

Concurrent Engineering vid Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt i Bremen. Byggsektorn har mycket att vinna
på att hämta inspiration från innovativa arbetsmetoder inom annan industri, menar Petra Bosch-Sijtsema.

Även om de praktiska exemplen på samlokalisering blir
fler, så är de fortfarande relativt ovanliga. En förklaring,
menar Petra Bosch-Sijtsema, är det inte alltid går att
”räkna hem” vinsterna med samarbetsformen.

team, och låta dem dra nytta av varandras respektive
kompetens och perspektiv.

– Ur projektsynvinkel är fördelarna stora. Men när nyttan
betraktas utifrån de olika aktörernas perspektiv blir bilden
mer komplex. Särskilt för mindre företag och enskilda
konsulter, som ofta arbetar i flera projekt parallellt, kan det
vara svårt att avsätta den tid som krävs vid samlokalisering.

Teknikutvecklingen spelar en viktig roll för frågor som rör
ledning och styrning, men byggsektorn har också mycket
att vinna på att hämta inspiration från annan industri.
”Concurrent Engineering” är ett exempel. Metoden har
utvecklats inom tillverkningsindustrin och bygger på en
samlad produktionsprocess, där ett multidisciplinärt team
ansvarar för hela processen – från design och utveckling
till tillverkning av färdig produkt. Nära samarbete med
kunden och utnyttjande av informationsteknologins
möjligheter är viktiga hörnstenar.

Generationsväxling utmaning för branschen
Ny teknik, med byggnadsinformationsmodeller, BIM, i
spetsen, förväntas revolutionera kommunikationsflödet
i byggsektorn. Bilden bekräftas av studiens resultat, som
dock samtidigt pekar på utmaningen i att hantera den
övergångsfas som sektorns aktörer nu upplever.
– Unga medarbetare har lärt sig mycket om exempelvis
BIM, men saknar sina äldre kollegors praktiska erfarenhet,
och vice versa, säger Petra Bosch-Sijtsema, och lyfter fram
program för mentorskap som en viktig åtgärd för att säkra
erfarenhetsöverföring och brygga över kompetensglapp
som uppstår i generations- och teknikskiften.
– En annan lösning kan vara att placera en erfaren
projektör tillsammans med en nyexaminerad i samma

Intryck utifrån väg framåt

– Hur kan Concurrent Engineering och liknande
arbetsmetoder anpassas till villkoren i byggsektorn?
Här har vi inom akademin en viktig fråga att ta oss an
framöver, avslutar Petra Bosch-Sijtsema.
Läs rapporten:
Studien har genomförts av docent Petra BoschSijtsema, institutionen för Bygg- och miljöteknik,
Chalmers. Projektet har initierats av Veidekke, Johan
Alte, och är finansierat av SBUF och CMB.
Mer information: petra.bosch@chalmers.se
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Dörren på glänt för
ny upplåtelseform
När ägarlägenheter introducerades på den svenska marknaden 2009 var
förväntningarna högt ställda. Men tvärtemot regeringens positiva prognoser
har den nya upplåtelseformen utvecklats i ett beskedligt tempo. De initiala
motgångarna till trots – ägarlägenheterna har kommit för att stanna.
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Visst sticker det ut, lägenhetshuset i Västra Hamnen i
Malmö, med sina generöst tilltagna balkonger och lekfulla
spel med varierande våningshöjder. Men husets främsta
särdrag syns inte lika tydligt. Här, på Koggens gränd, har
White arkitekter nämligen uppfört 31 av Sveriges första
ägarlägenheter.
Beslutet om en satsning på den nya upplåtelseformen
fattades bara månader efter att den nya lagstiftningen hade
trätt i kraft.
– Vi såg en chans i att vara först på marknaden med
ett relativt stort ägarlägenhetsprojekt, där också
designaspekterna var framträdande, berättar Magnus
Borglund, arkitekt och partner i White.

Bredare kunskapsbas
White arkitekter agerar normalt sett inte byggherre men
i enstaka projekt, senast Koggens gränd, genomför man
i egen regi. Målsättningen: en breddad kunskapsbas om
byggprocessen som helhet som sedan är värdefull i alla
arkitektuppdrag.
– Som byggare i ett projekt ställs vi inför andra
utmaningar, vilket genererar värdefulla kunskaper. Vi blir
också friare att testa nya idéer och lösningar, säger Magnus
Borglund.
Whites erfarenheter av Koggens gränd utgör ett av
flera olika perspektiv på ägarlägenhetsreformen i en
CMB-initierad studie, som syftar till att förbättra
förutsättningarna för framtida ägarlägenhetsprojekt.
I gruppen som har genomfört studien ingår förutom
Magnus Borglund även Jan Bröchner, Chalmers, Johanna
Gerremo, Lantmäterikonsult samt Jesper Prytz och Henrik
Willborg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Designfokus och driftekonomi
Koggens gränd kännetecknas av sin utpräglade design med
relativt stora, öppna och flexibla lägenheter. Tidiga köpare
fick också chansen att påverka planlösningen i sitt nya
boende.
– Visionen har varit individualitet och känslan av ett eget
boende, i ordets sanna bemärkelse. Interiört men också
exteriört. Vi ville skapa en byggnad där de boende kan gå
på gatan utanför och direkt känna igen och peka ut sin
lägenhet, berättar Magnus Borglund.
En annan given prioritering var god driftekonomi
under husets livstid, snarare än lägsta kostnad under
byggprocessen. Robusta och påkostade material
har använts för att minimera framtida energi- och
underhållskostnader.

Foto: Peter Brinch

– Spekulanterna och de som köpt lägenheter är
en blandning av olika hushåll intresserade av
hållbarhetsaspekterna, som uppvärmningskostnader,
arkitekturen med individuella val och den nya
boendeformen med större frihet än bostadsrätter, men
med likvärdig boendekostnad.

Ekonomisk risk hämmande faktor
När ägarlägenheterna introducerades på den svenska
marknaden pekade regeringens prognoser på ett
byggande i den nya upplåtelseformen om 3 000 till 5 000
CMB Årsbok 2013
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lägenheter per år. Idag, fyra år senare, summerar antalet
ägarlägenheter i landet till omkring 700. Hur kommer det
sig att utvecklingen inte har tagit fart?
Bland flera tänkbara förklaringar lyfter Magnus Borglund
fram ekonomisk risk på en svag marknad som den allra
främsta. Utifrån köparens synvinkel ligger risken i prisnivå
och efterfrågan vid en framtida försäljning. I Koggens
gränd har många spekulanter erfarenhet från länder där
ägarlägenheter är den dominerande upplåtelseformen
på marknaden, till exempel Danmark och Tyskland. De
tillhör en relativt köpstark grupp som ser lägenhetsköpet
som en långsiktig placering, ibland till och med över
generationer.
– Men fortfarande är man givetvis mån om att ha
grepp om värdet på sin investering. Det faktum att
andrahandsmarknaden för ägarlägenheter är obefintlig
upplevs som en osäkerhetsfaktor, säger Magnus Borglund.

Här för att stanna
Trots utmaningarna och det hittills beskedliga tempot i
byggandet tror Magnus Borglund att ägarlägenheterna
med tiden kommer att finna sin plats i den svenska
bostadsmixen. En handfull projekt planeras på olika håll i
landet, och långsamt växer en marknad fram.
– Vilken riktning utvecklingen sedan tar ifråga om
byggtakt, lägen, prisnivåer och potentiella köpare återstår
att se. Sannolikt dröjer det länge innan man kan tala om
ett genombrott. Introduktionen av en ny upplåtelseform
är en process som kräver både tid och tålamod, avslutar
Magnus Borglund.
Läs rapporten:
Studien är initierad och finansierad av CMB och
syftar till att förbättra förutsättningarna för framtida
ägarlägenhetsprojekt.
Mer information: magnus.borglund@white.se

För de byggherrar som beslutar att gå in i
ägarlägenhetsprojekt finns en risk i att inte kunna sälja
de lägenheter som produceras. När bostadsmarknaden i
Öresundsregionen började svikta – mitt under pågående
försäljning av lägenheterna i Koggens gränd – fick White
göra just den erfarenheten.
– Den generella nedgången gjorde det svårare att sälja
lägenheterna, dock inte svårare än att sälja bostadsrätter
i samma område. De drabbades minst lika hårt av den
svaga marknaden. Försäljningen blev mot slutet av
projektet den allt överskuggande frågan, säger Magnus
Borglund. Ägarlägenhetsformens speciella juridiska och
lantmäteritekniska frågor har däremot inte varit svåra att
lösa, tack vare god rådgivning.

Undantag en nyckelåtgärd

– Med ett sådant undantag har byggherren tryggheten i
att slippa stå med löpande kostnader i väntan på att kunna
avyttra lägenheterna. Med nuvarande bestämmelser gör
många företag bedömningen att risken är för stor, och
därför avstår man från att bygga ägarlägenheter.
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Hittills har White sålt 20 av de 31 lägenheterna. Nio
av de lägenheter som ännu inte har sålts hyrs istället ut,
tidsbegränsat. För att i framtiden kunna parera tillfälliga
nedgångar på marknaden genom tidsbegränsad uthyrning,
och därigenom sänka risken, efterlyser Magnus Borglund
ett formellt, heltäckande undantag från reglerna om
besittningsskydd i nya ägarlägenhetsprojekt.
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Frukost- och lunchmöten
CMB arrangerar regelbundet frukostmöten och lunchseminarier för att erbjuda
ett lättillgängligt forum för kunskapsspridning i Göteborgsregionen. Information
om kommande aktiviteter finns på CMB:s hemsida, www.cmb-chalmers.se.

Perspektiv på ägarlägenheter [Bygglunch 2013-02-19]
Sedan 2009 är det möjligt att bilda bostadslägenheter som egna fastigheter, så kallade
ägarlägenheter. Vid seminariet presenterades en CMB-finansierad studie om reformen
och framtiden för denna upplåtelseform.

BIM – framtidens projektering [Frukostmöte 2013-02-01]
Kan BIM förändra och utveckla byggbranschen, eller fortsätter vi som vanligt? Henrik
Linderoth, med 15 års erfarenhet av forskning inom IT-stödda förändringsprocesser,
visade vad vi kan lära från andra branscher och vilka utmaningar ledarskapet i
byggsektorn står inför.

Resursförbrukning i byggprojekt [Bygglunch 2013-01-15]
Med utgångspunkt i studier av kostnadseffektivitet, slöseri och ledtider diskuterades den
svåra utmaningen att balansera olika perspektiv på värde. Per-Erik Josephson, Chalmers,
presenterade den CMB-finansierade studien ”Var skapas värde i samhällsbyggandet?”.

Kan Lean lyckas i byggsektorn? [Frukostmöte 2013-01-11]
Hans Reich, Chalmers Professional Education, och Mats Berntsson, vd på Ytterbygg
och 2012 års vinnare av Lean Forum Byggs Lean-pris, visade hur Lean kan tillämpas för
att skapa trivsel och lönsamhet.

Vad kan vi lära av tysk bygglag? [Seminarium 2012-11-27]
På initiativ av CMB:s stads- och regionutvecklingsutskott gästade Peter Wågström,
vd på NCC, Chalmers för att dela med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring
stadsutveckling i Sverige och Tyskland.

Porträtt av strategiska ledare [Frukostmöte 2012-11-09]
Hur organiserar entreprenadföretagen sin strategiska ledning och vem är det som leder?
Christian Koch, professor i Process Management and Innovation, presenterade resultat
från sin forskning om management i stora skandinaviska entreprenadföretag.

Fastighetsutveckling för handeln [Bygglunch 2012-10-18]
Kristina Pettersson Post, regionchef på Vasakronan, gav sin syn på stadsutveckling
i Göteborg och hur framtida projekt kan drivas för att åstadkomma en hållbar
samhällsutveckling.
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Strategisk partnering [Frukostmöte 2012-10-05]
Anna Rhodin, Byggdialog, har på uppdrag av Byggherrarna sammanställt en rapport
om strategisk partnering, som används när byggherren beslutat sig för att arbeta med
samma leverantörsteam i flera projekt. Vid frukostmötet berättade Anna om rapporten
och genomförandeformen.

Västlänken ur ett ledningsperspektiv [Bygglunch 2012-09-25]
Bo Larsson, projektchef för Västlänken, gav en inblick i hur Trafikverket har samverkat
med staden, regionen och andra intressenter i projekteringen av Västlänken. Han
berörde bland annat viktiga managementaspekter kopplade till BIM, systematisk
kravhantering och konsultupphandlingar.

Möt Göteborgs stadsbyggnadsdirektör [Frukostmöte: 2012-09-07]
Agneta Hammer, Göteborgs stadsbyggnadsdirektör sedan maj 2012, utvecklade sin syn
på ledning och styrning av stadsutveckling.

Länsstyrelsen moderniserar byggprocessen [Bygglunch 2012-06-19]
Dick Hedman, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland,
beskrev hur Länsstyrelsen kan bli en mer aktiv part i byggnadsprocessen och utveckla
myndighetsrollen för ett hållbart samhällsbyggande.

Kunskapsutbyte för energieffektivt byggande [Bygglunch 2012-05-15]
Vad behövs för att överföra kunskap över organisatoriska och professionella gränser?
Karin Johansson, doktorand på Chalmers, visade hur kunskapsutbyte kring
energieffektivt byggande sker i olika projektmiljöer.

Fördjupning – Från vision till byggd miljö [Frukostmöte: 2012-05-11]
Erik Linn, White arkitekter, och Lisa Häggdahl, Centrala Älvstaden, gav en fördjupad
bild av intervjuerna som ligger till grund för den CMB-finansierade rapporten ”Från
vision till byggd miljö”.

Johanneberg Science Park [Bygglunch 2012-04-17]
Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park, pratade om mervärdet av att verka på
Chalmers och hur man tänker fortsätta utveckla och fördjupa samarbetet med företag
och organisationer.

Positive Footprint Housing [Frukostmöte 2012-04-13]
Positive Footprint Housing är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, Riksbyggen,
Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park. Michael Ekberg, regionchef på
Riksbyggen, och Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park, presenterade projektet.
CMB Årsbok 2013
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Varning för best practice

Copyright © 2013 Tekla Corporation

I takt med att tekniken tar stora steg
framåt har de organisatoriska och
ledarskapsmässiga utmaningarna för
byggnadsinformationsmodeller, BIM,
seglat upp som alltmer centrala för en
positiv utveckling. För att dra full nytta
av tekniken krävs mer än tillämpning av
redan beprövade arbetssätt.

Det menar Henrik Linderoth, docent vid Högskolan
i Skövde och verksam på institutionen Teknik och
samhälle, som har kartlagt hinder och drivkrafter för
BIM-användning i byggsektorn. Han menar att ett alltför
ensidigt tillämpande av befintliga arbetssätt, även om de
fungerar väl, riskerar att bli en hämsko för utvecklingen.
– BIM är ett exempel på hur nya teknologier skapar nya
möjligheter, men samtidigt kräver nya tankebanor. Dagens
”best practice”-lösningar leder fel, eftersom de bygger på
gårdagens teknologi, säger Henrik Linderoth.

Mångfacetterade utmaningar
BIM är i grunden en virtuell modell med kapacitet att
samla och visualisera information från byggprocessens
alla aktörer. BIM betraktas allmänt som en blivande
branschstandard inom byggindustrin och är också en av
de forskningsinriktningar som står i fokus vid Chalmers
avdelning Construction Management.
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Ambitionerna och visionerna till trots – fortfarande
återstår betydande utmaningar innan potentialen i det nya
arbetssättet kan realiseras. Det handlar givetvis om teknik
– men också om management och legala aspekter.

Managementrelaterade flaskhalsar
I kölvattnet av de stora tekniska landvinningar som gjorts
inom BIM har de organisatoriska, ledarskapsmässiga
och legala aspekterna vuxit i betydelse. Byggsektorns
projektorienterade arbetssätt, som gör det svårare att ta
tillvara lärande och kunskapsutveckling, är en hämmande
faktor. Och så länge som den klassiska, tvådimensionella
ritningen är det juridiskt bärande dokumentet, bromsas
också en mera omfattande användning av BIM.
– Traditionens makt är stark i branschen. Än så länge
saknas ofta formerna för att ersätta beprövade arbetssätt
med nya, så som livscykelberäkningar och sammanhållna
planeringsprocesser, där alla aktörer i ett projekt deltar
redan från början, förklarar Henrik Linderoth.
Ett första steg mot förändring, menar han, vore att
etablera en grundläggande samsyn mellan aktörerna för
hur man vill arbeta med BIM i framtiden.
– Det handlar om att sätta en gemensam riktning som tar
avstamp i de nya möjligheterna, utan att begränsas av hur
strukturerna i branschen ser ut idag.

Lågt hängande frukter
Med det sagt – stora förändringar startar ofta i det lilla.
En av styrkorna med BIM är möjligheten att snabbt
uppnå lönsamma resultat – också inom befintliga
organisationsstrukturer.
Så kallade kollisionskontroller är ett konkret exempel.
Genom att simulera byggprocessen i en BIM-modell
kan krockar mellan olika installationer identifieras
och förebyggas. Det är betydligt bättre än att tvingas
hantera problemen när de uppstår fysiskt, ute på
byggarbetsplatsen.
– Det finns en stor poäng i att komma igång med sådant
som kollisionskontroller, att praktiskt visa på fördelarna
och så att säga plocka de lägst hängande frukterna. Men
det är samtidigt oerhört viktigt att branschen inte stannar
av och nöjer sig med detta. Potentialen i BIM är så mycket
större, betonar Henrik Linderoth.

Morot och piska för systemintegration
Integrationen mellan olika mjukvaror lyfts av Henrik
Linderoth fram som den allra främsta av de tekniska
utmaningarna. BIM-data som är skapad i en mjukvara
riskerar att förvanskas eller helt gå förlorad om den förs
över till en annan.
– Kompatibilitetsproblemen är fortfarande en realitet. Om
en BIM-modell ska samla all information och alla aktörer
i ett byggprojekt är det nödvändigt att programvarorna är
kompatibla med varandra, säger Henrik Linderoth.
En del av lösningen kan ligga i att skapa incitament för
att åtgärda kompatibilitetsproblemen. Henrik Linderoth
tecknar ett scenario där staten tillsammans med andra
tunga upphandlare inom det offentliga gör en utfästelse
till mjukvaruföretagen: ”lös kompatibilitetsproblemen, så
lovar vi att ställa skall-krav på BIM-modeller i kommande
upphandlingar”.
– Utvecklarnas möjligheter att tjäna pengar på den stora
totalmarknaden som öppnar sig skulle driva på tempot i
kompatibilitetsarbetet. Dessutom skapas förutsättningar
för andra aktörer på beställarsidan att följa efter och ställa
motsvarande krav, förklarar Henrik Linderoth.

Rätt riktning – små steg
Slutligen, hur kommer då tillämpningen av BIM att
utvecklas under de kommande åren? Henrik Linderoth
ser hur positionerna för tekniken sakta men säkert flyttas
fram. Dagens 3D-modeller kompletteras med ytterligare
dimensioner i form av tidsplaner, ekonomiska kalkyler och
inköpsrelaterad information.
– Vi kommer också få se exempel på projekt där man
tar sig an de organisatoriska utmaningarna, och där
BIM blir knutpunkten för hela byggprocessen. Men de
projekten kommer troligen tillhöra undantagen snarare än
standardförfarandet, avslutar Henrik Linderoth.

Läs rapporten:
Studien har genomförts av docent Henrik Linderoth,
institutionen för teknik och samhälle vid högskolan
i Skövde. Projektet har initierats och finansierats
av CMB, med professor Per-Erik Josephsson som
projektledare.
Foto: Liane Thuvander
Mer information: henrik.linderoth@his.se
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Renodling av beställarrollen en utmaning

Stationen i Älvängen, en av sju pendeltågsstationer
som byggs mellan Göteborg och Trollhättan.
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Sverige är ett av de länder som gått i bräschen för en utveckling där statliga
verk och offentliga organisationer rör sig bort från rollen som utförare, för att
istället bli alltmer renodlade beställarorganisationer. Nu lyfts problematiken
kring kompetensbalansen mellan beställare och underleverantörer.

Var går gränsen mellan leverantörens ansvar och
nödvändig, intern beställarkompetens? Den frågan står
i förgrunden i ett forskningssamarbete mellan Chalmers
avdelning Construction Management och Trafikverket
Stora projekt. Kärnan i samarbetet är en kartläggning av
fyra länders trafikmyndigheter, utifrån proportionerna
mellan de kompetenser och resurser man valt att lägga
ut på underleverantörer kontra sådant som hanteras
internt. Utöver Sverige och Trafikverket har nederländska
Rijkswaterstaat, danska Vejdirektoriatet och norska Statens
Vegvesen studerats.

Sverige i frontlinjen
Utvecklingen mot slimmade verk och myndigheter, som
istället för att genomföra projekt i egen regi upphandlar
tjänster på en fri marknad, är ingen nyhet. Omställningen
från utförar- till beställarorganisationer har emellertid
tilltagit, i takt med allt högre krav på effektivitet och
maximal utväxling av de satsningar som genomförs.
– På infrastrukturområdet hör Sverige till de länder som
gått längst i den här renodlingen. Sammanslagningen
mellan Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket i det nya
Trafikverket 2010 är ett bra exempel. Norge befinner sig i
andra änden av skalan, man har skyndat långsamt och ofta
valt att behålla resurser internt, säger Sven Gunnarson,
avdelningschef på Construction Management.

Ifrågasatt kompetens
Idén om att närmare granska balansen mellan intern
och upphandlad kompetens stammar ur en utveckling
som Graham Winch, jubileumsprofessor på Chalmers
2011-2012, har kunnat följa inom oljeindustrin. Där har
oljebolagen börjat ifrågasätta om deras interna resurser
och kunnande räcker till för att upphandla och driva stora
investeringsprojekt.
– Oljebolagens farhågor om att ha gått för långt i
omställningen från utförare till beställare, och därigenom
tappat nödvändig kärnkompetens till underleverantörerna,
väckte vårt intresse att undersöka motsvarande
problematik i offentliga infrastruktursatsningar, förklarar
Sven Gunnarson.

Kritisk kapacitet
I fokus för kartläggningen står ett antal
nyckelområden som bedöms vara avgörande för

effektiv drift av infrastrukturprojekt; kapaciteten hos
beställarorganisationen att hantera ett brett spektrum
av intressenter i och omkring projekten, förmågan till
affärsmässiga bedömningar och förhandlingar samt
ledning och koordination – för att nämna några exempel.
– Ambitionen har varit att ta ett brett grepp om respektive
område och skapa en helhetsbild av organisationens
praktiska förmåga att ”leverera”. Finns de rätta rutinerna
för att anta en viss utmaning? Har man strukturer och en
kultur som möjliggör effektivitet i kunskapsöverföringen
mellan projekten? Och så vidare, säger Sven Gunnarson,
som samtidigt betonar att rapporten inte tar ställning till
om beställarkompetensen är tillräcklig i de organisationer
som studerats.
– Vi saknar fortfarande underlag att bedöma vad som
är en bra balans. Det viktigaste i det här skedet är att
perspektiven lyfts, att det förs en diskussion om var det är
rimligt att dra gränserna, fortsätter han.

Ansvarsfull hantering
Målet för projektet är att lägga grunden för fortsatt
forskning, där organisationer och enskilda projekt granskas
mer i detalj. Syftet: att ringa in brister och bygga kunskap
om vad som är en rimlig resurs- och kompetensbalans
mellan beställare och utförare. I förlängningen, framhåller
Sven Gunnarson, är rätt beställarkompetens en viktig del i
en ansvarsfull hantering av de offentliga medel som satsas i
infrastrukturprojekt.
– Till syvende och sist handlar det om skattebetalarnas
pengar. Tyvärr finns det åtskilliga exempel på misslyckade
projekt. Ett skäl till misslyckandena är att beställaren
inte haft tillräcklig förmåga att driva projekten på ett
tillfredsställande sätt, vilket resulterat både i fördyringar
och kvalitetsförsämringar, avslutar Sven Gunnarson.

Studien har genomförts vid avdelningen Construction Management,
Chalmers, med docent Roine Leiringer, nu University of Hong Kong,
som projektledare. Övriga medverkande har bland andra varit
forskarassistent Martine Buser och avdelningschef Sven Gunnarson.
Studien har utformats i samarbete med professor Graham Winch från
Manchester Business School, jubileumsprofessor vid Chalmers 20112012. Trafikverket har finansierat projektet.
Mer information: sven@chalmers.se

Foto: Liane Thuvander
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Eldsjälar banar väg för
kunskapsöverföring
Byggsektorns projektbaserade arbetssätt har en stor inneboende
potential, men kan samtidigt hindra kunskapsöverföringsprocesser och
spridning av goda lösningar bortom projektets ramar. I takt med denna
insikt ökar nu intresset från branschen för kunskapsöverföring och så
kallad knowledge management.

Byggprocessens utformning medger att olika
organisationer och individer möts och interagerar under en
begränsad och ofta intensiv period. De har då uppgiften
att leverera lösningar på ett projekts unika utmaningar.
Men i en miljö som präglas av ständigt skiftande
sammansättningar av personer och organisationer riskerar
bra lösningar att glömmas bort, när projektet avslutas eller
går in i nästa fas och arbetsgruppen löses upp.
– Kunskapsöverföring ses som något av ett
branschproblem. Insikten saknas om hur komplext
kunskapsbegreppet egentligen är, vilket i sin tur leder
till ett ensidigt fokus på nedtecknad kunskap. Detta
trots att den tysta kunskapen, förmedlad främst genom
social interaktion och samarbeten, är av enormt stor
betydelse i denna bransch, säger Karin Johansson. I sin
licentiatavhandling vid Chalmers institution för Byggoch Miljöteknik har hon kartlagt kunskapsöverföring
i samband med nybyggnation och renovering för
energieffektiva byggnader.
Fram till 2050 har Sveriges riksdag satt som mål att
sänka energiförbrukningen i byggnader med 50 procent.
En tuff utmaning, som kommer att kräva omfattande
renoveringar både av befintliga byggnader och mycket
låg energiförbrukning i de nya bostäder som byggs.
Energieffektivisering av byggnader ställer i större
utsträckning krav på att aktörerna i byggprocessen
samarbetar för att goda och energieffektiva bostäder
ska skapas. Betydelsen av ta tillvara den kunskap som
genereras hos olika aktörer på området gör frågorna kring
kunskapsöverföring centrala.
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Samsyn en grundförutsättning
Karin Johansson har i tre olika fallstudier identifierat både
framgångsfaktorer och barriärer för kunskapsöverföring.
Ambitionen har varit att belysa processen utifrån
organisationernas och individernas olika perspektiv. Ett
grundläggande problem är skilda föreställningar om vad
det är man vill åstadkomma.
– Så länge det brister i samsyn mellan individer och
organisationer går kunskap förlorad, både generellt och
i övergången mellan projektets olika faser. Man missar
varandra, helt enkelt. Med en tydlig, gemensam målbild
skulle mycket vara vunnet, poängterar Karin Johansson.

Nycklar till förbättrad
kunskapsöverföring
•

Ökad insikt om vad kunskap är, hur den
byggs upp, överförs och delas mellan
individer och organisationer.

•

Större resurser i form av tid och pengar för
att skapa plattformar för kunskapsutbyte

•

Synliggörande av eldsjälarna och förståelse
för deras stora betydelse ifråga om att driva
utvecklingen framåt inom organisationen
och för branschen som helhet.

– Att ta till sig nya tankar för att bygga energieffektivt är
en process som tar sin tid. Men succesivt omvärderas ”egna
sanningar” till förmån för en samlad syn på projektets
utmaningar. När exempelvis arkitekten, platschefen och
energiexperten tillsammans får diskutera utformningen
av solavskärmning föds nya hållbara lösningar genom en
gemensam förståelse för problemet solinstrålning.

Eldsjälar en nyckelfaktor
En central slutsats i avhandlingen är den stora betydelse
som intresset och engagemanget hos enskilda individer
har för ett framgångsrikt kunskapsutbyte. Karin Johansson
beskriver hur personer med brinnande engagemang i en
viss fråga blir till kunskapsbärare för detta avgränsade
område. Utifrån sin kunskap, sin övertygelse och sina
personliga egenskaper har de förmågan att påverka sin
omgivning i positiv riktning.
– De här eldsjälarna är oerhört centrala för utvecklingen
av bättre kunskapsöverföring. Om de ges spelrum och
förutsättningar att nå sin fulla potential, har de möjlighet
att driva utvecklingen i en enskild fråga inom en hel
organisation eller till och med i hela branschen.
Foto: Jarle Nyttingnes

Framgångsrikt pilotprojekt
Flera av avhandlingens fallstudier rör pilotprojekt,
där ambitionen varit att föra samman individer och
organisationer över de konventionella gränserna
mellan yrkesgrupper och olika skeden i byggprocessen.
Bakgrunden till pilotprojekten är de utmaningar
branschen står inför, bland annat i samband med
renovering av Miljonprogrammets bostadsbestånd, samt
de nya krav som energieffektivt byggande ställer ifråga om
utförande, materialval och design av byggnaden.
Fallstudierna visar tydligt hur kunskapsöverföringen
gynnas av att de olika aktörerna, som sällan får tillfälle att
interagera, ges möjligheten att sitta ned vid samma bord
och tänka nytt tillsammans. De resurser i form av tid och
pengar som krävs för att skapa den här sortens forum är en
god investering, menar Karin Johansson.

Tilltagande intresse
Samtidigt som kunskapsöverföringen i byggandet
ännu lämnar åtskilligt i övrigt att önska står en sak
klar: intresset för knowledge management-området är
på uppåtgående. Karin Johansson upplever en ökad
nyfikenhet på nya arbetsformer, sprungen ur insikten om
fördelarna med effektiv kunskapsöverföring – och om att
utvecklingspotentialen fortfarande är stor.
– Just det är otroligt betydelsefullt. När medvetenheten
finns om vad som kan göras bättre kan förändringsarbetet
ta fart på allvar, avslutar Karin Johansson.

Läs avhandlingen:

Studien har genomförts av doktorand Karin
Johansson, institutionen för Bygg- och miljöteknik.
Projektet har initierats av NCC Teknik och
avhandlingsarbetet är finansierat av SBUF och CMB.
Mer information: karin.johansson@chalmers.se
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Redo för nästa steg
Idén om stark koppling mellan akademi och näringsliv, som är bärande i CMB:s
verksamhet, är också framträdande i masterutbildningen Design and Construction
Project Management. Möt Maria, Jonas och Niklas – studenter på DCPM och på
samma gång representanter för en trend, där kreativa lösningar för ökad interaktion
initieras och drivs på från studenthåll.

Ä

r det rimligt att tala om ”seniora studenter”,
vid en masterutbildning som sträcker sig
över två år? Den frågan torde stå öppen
för diskussion. Oavsett är det just det
intrycket – säkert, rutinerat, insatt – som
andraårsstudenterna Maria Liabäck, Jonas Julin och Niklas
Skogsäter gör när de tar emot i CMB:s stora konferensrum.
Den kommande dryga timmen är vikt för ett samtal om
deras tid vid DCPM och om engagemanget i CMB.

Närkontakt med branschen
Våren 2013 befinner de sig på upploppet av utbildningen,
mitt uppe i arbetet med sina examensarbeten. Jonas i ett
forskningsprojekt kring White arkitekters kunskapsnätverk,
Maria och Niklas, som skriver tillsammans, i ett projekt för
renovering av flerfamiljshus som drivs av Stena Fastigheter
och kommunala Bostads AB Poseidon. Det faktum att alla
tre har valt att arbeta i närkontakt med branschen visar sig
vara allt annat än en tillfällighet.
– Genom att jobba tillsammans med företag möter man
verkligheten och får en direkt bild av hur det fungerar i
praktiken. Sådant går inte att läsa sig till i böcker, säger
Maria, och får medhåll av de övriga.
– Efter åren i den akademiska världen kändes det självklart
att ta chansen att byta miljö, att komma in i ett annat
sammanhang, tillägger Niklas.

Initiativ från studenthåll
Niklas, Maria och Jonas har alla valt att parallellt
med studierna satsa på ett engagemang som
studentrepresentanter i CMB:s verksamhet. Niklas
i styrelsen, Jonas i Marknadsutskottet och Maria i
Utbildningsutskottet.
Den som tror att studentengagemanget avtar i takt med att
examen och nästa steg i karriären rycker närmare, bedrar
sig. Tvärtom pågår ett intensivt arbete med att realisera den
rad av initiativ som under det gångna året har kommit från
studenterna på DCPM.
Så har – för att nämna ett par exempel – ett råd bildats
bestående av samtliga studentrepresentanter i CMB:s
utskott, där gemensamma ståndpunkter läggs fast inför

Missa inte byggfrukostarna! tipsar Jonas. Stämningen är
inkluderande och det är lätt att knyta personliga kontakter. För oss
studenter är det dessutom kostnadsfritt att delta.

utskottsmötena. Ett projekt för att dokumentera hur
utskottsarbetet fungerar har också inletts. Syftet är att att
förenkla för framtida studentrepresentanter att finna sig
tillrätta i sina roller.
Men det kanske största initiativet består i framtagandet
av ett helt nytt alumninätverk för DCPM, en resurs som
tidigare har saknats. En första impuls kom under hösten
2012 från två tidigare studenter, och som ledamot i
utbildningsutskottet var Maria inte sen att omsätta idé i
handling.
– Tanken är att långsiktigt bevara det kontaktnät som
grundläggs under utbildningen. Dessutom tror och
hoppas vi att alumnerna ska få mer aktiv koppling till
DCPM, och att ännu fler kommer tillbaka, till exempel
som gästföreläsare eller mentorer, förklarar Maria.
CMB Årsbok 2013
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Med utskotts- och styrelsearbete, initiering och
genomförande av förbättringsprojekt – och studier på
masternivå – förefaller tillvaron för Jonas, Maria och
Niklas en smula hektisk. Blir det inte för mycket med
både studier och engagemang i CMB?
Visst, medger de tre, känns det ibland som om dygnet har
för få timmar.
– Men fördelarna överväger verkligen, och är det ju så
roligt! Sedan är förstås målet att redan från början sticka
ut på ett positivt sätt, och skapa uppmärksamhet kring
det arbete man bedriver. Det är en stor fördel när man går
vidare ut i arbetslivet, resonerar Maria, och berör därmed
ett ur studentperspektiv viktigt incitament.

Personliga varumärket självklar del
För även om Marias, Niklas och Jonas engagemang i CMB
är genuint, så ska det inte förväxlas med välgörenhet.
Möjligheten att placera sig i framkant i konkurrensen om
de attraktiva jobben och arbetsgivarna, och att bygga det
egna, personliga varumärket är en självklar del.
Niklas beskriver den arena för utbyte och nätverkande
som CMB erbjuder som en bra väg in i företagen – en
chans att under avslappnade former lära känna topparna i
branschen, personer som i vanliga fall är svåra att få tag på.
– Har man träffats och bytt några ord under en
byggfrukost exempelvis, är det mycket enklare att
ta kontakt i ett senare läge, för att höra sig för om
möjligheterna till jobb eller praktikplats, säger Niklas,
som även poängterar den uppenbara fördelen utifrån
branschens synvinkel – att tidigt få kontakt med talanger
och potentiella medarbetare. Jonas nickar instämmande.
– CMB:s huvudmän deltar också aktivt i arbetet med att
matcha utbildningens innehåll mot branschens behov. Att
komma i direktkontakt med de studenter som tilltalas av
innehållet i DCPM är naturligtvis en jättemöjlighet, säger
Jonas.

Globalt kontra lokalt
Ett samtal om DCPM och CMB är också ett samtal om
perspektiven långt utanför både svenska och europeiska
gränser. Med studenter från världens alla hörn har
utbildningen kommit att bli en smältdegel av olika
kulturer och erfarenheter.
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Jonas, Maria och Niklas ser i mångfalden bland
studenterna både en av utbildningens stora styrkor – och
en utmaning i att väga det globala mot det som finns på
närmare håll. Jonas framhåller att byggsektorn har en
förhållandevis lokal karaktär, exempelvis ifråga om olika
regelverk.
– Målar man enbart med stora, internationella penseldrag
är risken att nyanserna går förlorade. Så det gäller att hitta
rätt balans mellan det globala och det lokala, säger Jonas,
som samtidigt betonar att den internationella miljön på
DCPM har gett mersmak.
– Att lära känna och jobba tillsammans med kurskamrater
från så många olika delar av världen, Irak och Tanzania är
ett par exempel, har helt klart väckt min nyfikenhet på att
arbeta utomlands.

Breda möjligheter
”Vad ska du bli?” är en fråga som kan få studenter att
olustigt börja skruva på sig. Hos Niklas, Jonas och Maria
uteblir den reaktionen. Däremot har ingen av dem ännu

en fast plan för nästa steg, ut i arbetslivet. Med en examen
från DCPM i bagaget finns både många och breda
möjligheter. Med det sagt – utbildningen är bara början.
– Verktygen och grunderna får vi med oss från
utbildningen. Men för att bli riktigt skicklig krävs tid, hårt
arbete och praktisk erfarenhet. Och ödmjukhet. Att ha
respekt för hur organisationen fungerar, på gott och ont,
är en absolut förutsättning, säger Jonas.
Tiden för dagens samtal går mot sitt slut och Maria
signalerar att det börjar bli dags att sätta punkt. Det visar
sig att hon har lovat att jobba i en av montrarna under de
pågående arbetsmarknadsdagarna Charm, och ogärna vill
bli sen.
– Jag har alltid engagerat mig och hoppat på olika
projekt. Det är väldigt kul, och emellanåt väldigt stressigt!
säger Maria med ett skratt innan hon tackar för sig och
med snabba steg sätter kurs mot kårhusets myllrande
utställning.

CMB Årsbok 2013

27

Delta i CMB:s
mentorprogram
Samhällsbyggnadssektorn står inför
en generationsväxling där värdefull
kompetens och erfarenhet riskerar att
gå förlorad. Därför har CMB startat ett
mentorprogram för masterutbildningen
Design and Construction Project
Management. Målet är att skapa
förutsättningar för en dialog som hjälper
både mentor och adept att tydliggöra sina
drivkrafter och utveckla sitt ledarskap.
Mentorprogrammet löper under
utbildningens sista år och består av
regelbundna möten mellan mentor och
adept. CMB söker mentorer som vill dela
med sig av sin erfarenhet och ta aktiv
del i studenternas yrkesmässiga och
personliga utveckling. Åtagandet som
mentor är utmanande och ger också en
inblick utbildningen på Chalmers.
Mer information och ansökan:
www.cmb-chalmers.se

Design and Construction
Project Management
ETT MASTERPROGRAM PÅ CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
För att utveckla gott ledarskap i samhällsbyggandet
krävs ett helhetsperspektiv på byggande och förvaltning.
Samhällsdebatt, managementfilosofi, ekonomistyrning och
internationella frågor är viktiga delar i detta.
Många arkitekter och civilingenjörer inom byggsektorn
har god teknisk kunskap och stark drivkraft, vilket
tidigt ger dem utmaningar inom frågor relaterade till
styrning och ledning. Uppgifter som fordrar kunskap
om lednings- och styrningsfrågor samt kommunikation
i hela byggprocessen, från förstudiens avvägningar till
produktionens övergång i förvaltning.
Managementutbildningen Design and Construction
Project Management (DCPM) förser byggsektorn med
professionella medarbetare med en kompetens som allt
fler företag efterfrågar. Den nära kopplingen till industrin
borgar för en utbildning som ger studenterna en gedigen
bas för strategiskt ledande positioner.

Utbildningen, som ges under år fyra och fem, omfattar
120 högskolepoäng och ger arkitekter och ingenjörer
kunskap att kritiskt analysera och effektivt förändra
och utveckla verksamheter. Bland ämnena återfinns
projektledning, organisering i företag och projekt,
design, kvalitets- och miljöstyrning, ekonomi och
fastighetsrelaterade ämnen. En majoritet av studenterna
kommer från Sverige men masterprogrammet, som ges på
engelska, lockar studenter från hela världen.
CMB:s roll är att stödja utvecklingen och genomförandet
av managementutbildningen. CMB förmedlar praktiska
erfarenheter via gästföreläsare, medverkar aktivt i
studenternas projektarbeten samt initierar och stöder
genomföranden av examensarbeten. Utbildningen
erbjuder därigenom en stor interaktion med näringslivet.
Mer information om DCPM finns på CMB:s hemsida,
www.cmb-chalmers.se.
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Verksamheten 2012
CMB, med Chalmers och samhällsbyggnadssektorns
företag i ryggen, kan ta en ledande roll för att påverka
och stimulera sektorn till ett moderniserat management.
Vi har under det gångna året tagit klara steg i den
riktningen genom att växla upp forskningsambitionen
och kunskapsutbytet mellan akademi och industri. Det
kommer att få effekt under 2013.
Av de samlade resurser som idag läggs på samhällsbyggnadsforskning går en mycket begränsad del till
managementrelaterade frågor. Samtidigt är det just det
området som kan hjälpa sektorn att korta ledtider, minska
förluster och istället skapa samhällsekonomiska vinster.
I det avseendet släpar samhällsbyggandet efter andra
sektorer. CMB:s forskningsinitiativ, med målet att stärka
managementkompetensen i byggsektorn, är därför viktigt
och väl motiverat.
Västsvenska paketet och västlänken har kommit ur
startgroparna och visionen om Älvstaden har antagits. Det
innebär att frågor om genomförande, styrning och ledning
blir än mer aktuella.
En forskningsproposition har lagts av regeringen där
resurser är avsatta för samhällsbyggnadsforskning.
Arbetet med forskningsagendor har inletts men
managementaspekterna i samhällsbyggandet har ännu inte
fått önskat genomslag.
Att vi har välkomnat flera nya huvudmän till
verksamheten tyder på att vi är på rätt väg. Vasakronan,
Ernst & Young och Reinertsen är nya huvudmän i CMB
under 2012. I början av 2013 har vi också haft glädjen
att välkomna Göteborg Stads Fastighetskontor, SPkoncernen, Tengbomgruppen och Fastighetsnytt.

Styrelsen
Styrelsen initierade i början av 2012 ett arbete för att
stärka CMB:s forskningsambition. I ett nära samarbete
med Chalmers kansli och styrkeområdet Samhällsbyggnad
utvecklades och förankrades en modell för hur CMB
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och Chalmers kan ta en nationell och nordisk roll för att
utveckla sektorns management. Under året har en idéskiss
utarbetats, där grunden är ett nära samarbete mellan
forskargrupper och ”think-tanks” med företrädare från
sektorns företag och organisationer.
Förväntade resultat är fler forskningsprojekt, utvecklad
utbildning på masternivå samt kompetensutveckling för
yrkesverksamma. Målsättningen är att systematiskt bygga
upp dessa samarbeten inom väsentliga forskningsfält.
Modell för satsningen är det framgångsrika arbete som
bedrivits i CMB:s stads- och regionutvecklingsutskott.

Forskningsutskottet
Vid utgången av 2012 pågick 13 forskningsprojekt
med stöd från CMB. Tre projekt avslutades under
året. CMB:s samlade stöd till forskning uppgår till
närmare 7,5 miljoner kronor och den sammanlagda
forskningsvolymen till drygt 20 miljoner kronor. Projekten
resulterar i vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter
och avhandlingar. De bildar också underlag för
seminarier och workshops. Projekten sträcker sig över
hela managementfältet och engagerar CMB:s företag
tillsammans med forskare, doktorander och studenter i
examensarbete.
Forskningsutskottet diskuterade under året prioriteringar
av angelägna, framtida forskningsområden. Affärs- och
organisationsutveckling, produktivitet/effektivitet,
managementaspekter av BIM samt Urban Management
har identifierats som prioriterade forskningsfält.

Lunchmingel i samband med CMB:s Ledarskapsdag på Chalmers, den 26 april 2012.

Stads- och regionutveckling
Utskottet har under året identifierat och analyserat
viktiga managementfrågor inom stads- och
regionutveckling. Under våren genomfördes i samarbete
med Fastighetsägarna och Centrala Älvstaden en studie
för att belysa framgångsfaktorer i genomförande av
stadsutvecklingsprojekt i Norden. Studien presenterade
vid ett flertal tillfällen och bedöms ha påverkat
Älvstadsprojektets visionsarbete.
Utskottets arbete med blandstadsbegreppet utmynnade
i ett forskningsprojekt som inleds under 2013, med stöd
från CMB och Mistra Urban Futures. Utskottet har också
varit involverat i ett flertal av CMB:s marknadsaktiviteter,
bland annat ett seminarium under Business Arena i
Göteborg samt ett lunchseminarium med Peter Wågström,
vd för NCC, om planlagstiftning.

Från vision till byggd miljö

Stadsutvecklingens genomförande i Göteborg och fyra nordiska städer

Studien ”Från Vision till byggd miljö” genomfördes under
våren 2012 av Erik Linn på uppdrag av CMB:s Stads- och
regionutvecklingsutskott.
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Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet har följt Chalmers
pågående omdaning av utbildningarna inom
samhällsbyggnadsområdet. Under året har också ett
mentorprogram för andraårsstudenterna på DCPM
genomförts. Omkring 15 studenter har en personlig
mentor som förbereder dem inför inträdet på
arbetsmarknaden med allt vad det innebär.
Vid årets sista sammanträde beslöt utskottet att öka sin
aktivitet för att ännu bättre kunna stödja studenternas
introduktion till arbetslivet. Utskottet kommer även lägga
mer kraft vid kartläggning av kompetensbehovet i sektorn.

Marknadsutskottet
Marknadsutskottet har utvecklat en marknadsplan för att
stärka kommunikationen med prioriterade målgrupper
och stödja rekrytering av nya huvudmän till CMB.
Marknadsplanen ligger till grund för utskottets arbete
under 2013. Utskottet har också stöttat CMB:s sekretariat
i arbetet med planering av aktiviteter som frukost- och
lunchmöten samt Ledarskapsdagen och Strategidagen.
CMB har i egna arrangemang haft omkring 1 200
deltagare under året, och närmare 200 deltagare
vid konferenser och seminarier där CMB har varit
medarrangör. Bland CMB:s aktiviteter kan nämnas:
•

Månatliga frukost- och lunchmöten om
forskningsresultat och projekt.

•

Ledarskapsdagen, CMB:s årliga evenemang för
studenter och huvudmän, där unga ledare inom
samhällsbyggandet uppmärksammas genom
utmärkelsen Guldhuset. 2012 gick priset till Karin
Ahlsén, White arkitekter.

•

Strategidagen med rubriken ”Affärsstrategier i
förändring” fokuserade på nya affärsstrategier inom
samhällsbyggandet.

BIM-managementgruppen
CMB-företagen har formerat en grupp för att öka
kunskapen om managementsaspekter av BIM. Till
gruppen har idag närmare tio företag anslutit sig,
tillsammans med representanter för Chalmers institutioner
Arkitektur, Bygg och miljö samt Teknikens ekonomi och
administration.
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Gruppen har genomfört flera seminarier om
projekteringsmetodik med BIM och om förvaltningsoch byggherreaspekter. Man har också diskuterat ett
forskningsförslag som kommer att bearbetas vidare under
det kommande året.

Kommunikation
I takt med att verksamheten har utvecklats har behovet av
bättre marknadskommunikation blivit tydligt. Idag har vi
cirka 3 500 personer som regelbundet följer CMB. Därför
inrättades under året en ny kommunikatörstjänst.
Utifrån marknadsplanen prövades nya sätt att sprida
forskningsresultat, bland annat genom ”kortrapporter” om
forskning. Det arbetet kommer att utvecklas vidare under
2013, liksom en ny webbplattform.

Praxis vid kommunal
upphandling av arkitekt- och
teknikkonsulttjänster
JOSEFIN SPORRONG, CHALMERS

Kortrapport om forskning | 2012: nr 1

Exemepel på ny kommunikation från CMB. Kortrapporten ”Praxis
vid kommunal upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster”
bygger på forskning från Josefin Sporrong med flera.

Karin vann Guldhuset
LEDARSKAPSDAGEN 2012
Den 26 april 2012 genomfördes CMB:s Ledarskapsdag
med fokus på BIM management. Ledarutmärkelsen
Guldhuset gick den här gången till Karin Ahlzén på
White. Juryns motivering ljöd:
Med en stor portion trygghet samt ett brinnande intresse
för ledarskapsfrågor leder Karin Ahlzén White arkitekters
Stockholmskontor. Med hjälp av tydliga prioriteringar
och målsättningar bidrar hon till en kultur som skapar
förutsättningar för både utveckling och spännande arkitektur.
Karin Ahlzén, White, vinnare av 2012 års Guldhus.

Affärsstrategier i förändring
STRATEGIDAGEN 2012
Strategidagen genomfördes i samarbete med Byggherrarna
den 22 november på Chalmers. Dagens tema – utveckling
av nya affärsstrategier – introducerades av moderator Carl
Mossfelt på Tällberg Foundation:
– Byggsektorns aktörer sitter fast i den marknadslogik
som har kopplat ett grepp om hela samhällsbyggandet, de
bygger helt enkelt det som marknaden efterfrågar. Det är
dock fullt möjligt att bygga för både sociala värden och ett
hållbart samhälle, men det krävs mod och handlingskraft.

Foto: Svante Örnberg

Bland talarna fanns bland andra Agneta Hammer,
nytillträdd stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, som pratade
om hur bostadsbristen ska mötas:
– Byggprocessen kritiseras ofta för att vara krånglig, med
höga kostnader och lågt tempo. Mitt budskap är att vi
måste stärka samarbeten, där sektorns aktörer involveras
tidigt i planeringen av nya projekt. Det behöver inte vara
komplicerat och jag efterlyser ingen mirakelmedicin – det
viktiga är att vi sätter igång nu!

Några av de medverkande vid Strategidagen: Agneta Hammer,
stadsbyggnadsdirektör Göteborg, Claes Magnusson, Locum, och Mats
Björs, Byggherrarna.
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Det var så det började

Torsten Fribert, dåvarande sekreterare i CMB, skrev i
början av 1999 en artikel om CMB som publicerades
i tidningen Väg- och Vattenbyggaren. Hans avslutande
summering är lika aktuell nu som den var då:
När det finns kompetenta, välutbildade projektledare
hos arkitekt- och ingenjörsföretagen, hos entreprenörerna,
leverantörerna, byggherrarna och fastighetsägarna kommer
byggsektorn till den position i samhället där den hör hemma,
nämligen i ”pole position”.
Svenska folket kommer då att uppleva byggsektorn som en
näringsgren där saker och ting blir rätt gjorda i rätt tid
och till kundupplevd nytta i alla avseenden. I byggsektorn
kommer man att mötas av skickliga aktörer i samverkan som
tillsammans gör allt för projektets bästa. Och detta mycket
tack vare ett tydligt och modernt ledarskap.

Vi firar 15 år!
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TORSTEN FRIBERT
Civ Ing SVR, Sekr CMB

Under några år har i olika referensgrupper i landet förts diskussioner
om nödvändigheten av att fokusera
på själva byggprojektet och på hela
den samlade processen bakom projektets tillblivelse och förvaltning.
Utom och inom byggsektorn efterlyser man mer och mer ett skickligare ledarskap.
Den bästa förutsättningen för att
från högskolan kunna leverera de
välutbildade arkitekter/civilingenjörer till marknaden som efterfrågas,
får vi naturligtvis genom att skapa
en mötesplats där representanter
från den akademiska världen och
från näringslivet kan resonera om
hithörande frågor.

Ordföranden i CMB:s styrelse, liksom i
stiftelsens styrelse Bengt Wolffram,
regionchef i Vägverket samt dekanus
för A-sektionen Hans Bjur och dekanus
för V-sektionen Gunnar Gustafson har
en sista förberedelsestund inför
öppnandet av CMB:s seminarium den
17 maj.

.......................................................................................................................................................................................................................................

På initiativ från byggsektorn, som efterlyste
skickligare ledare, undersöktes under slutet av
90-talet förutsättningarna för att etablera en
närmare samverkan mellan företagen och akademin
inom managementområdet. År 1998 initierades
samverkansprojektet CMB med sin bas på Chalmers.
Därmed skapades en efterfrågad mötesplats för diskussion
och utveckling av ledarskapsfrågor.
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Under 15 år har CMB verkat för att
utveckla och stärka ledarskapet i
samhällsbyggnadssektorn. I samband
med jubiléet kan det vara på sin plats
med en liten tillbakablick.

CENTRUM FÖR MANAGEMENT
I BYGGSEKTORN
Ett spännande samverkansprojekt mellan
Chalmers och byggsektorns aktörer
Det var så det började

På initiativ från näringslivet och med stöd
av medel från BFR, SBUF och Göteborgs
Byggmästareförening undersöktes under
1996-1997 förutsättningarna för att etablera en närmare samverkan mellan högskola och byggsektor inom managementområdet.
Bakom rapporten ”Byggandets Managementfrågor – Förslag till ny utbildning vid
Chalmers Tekniska Högskola”, som utkom 1996 (i reviderad upplaga 1997), står
initiativtagarna Esbjörn Henricson och
Sten Bengtsson.

Efter hand övergick en ursprunglig referensgrupp under intervjustadiet till att bli
en från hela sektorn bemannad styrgrupp.
Målet var utstakat –någon typ av centrum
skulle etableras. Under hösten 1997 anlitades undertecknad på konsultbasis för att
tillsammans med Henricson och Bengtsson mera konkret undersöka olika organisatoriska samverkansmodeller avseende
juridik och ekonomi m m. Arbetsformerna förutsattes vara praktiskt lättsamma.

Stiftelsen och dess avtal

Efter ett tämligen ingående förberedelsearbete kunde så i mars 1998 en stiftelseur-

kund undertecknas av fyra aktörer från
sektorn (Göteborgs Byggmästareförening,
VBK Konsulterande ingenjörer KB, Vägverket och Bostads AB Poseidon). Det
blev Stiftelsen för Byggandets Managementfrågor. Stadgar för Stiftelsen hade
upprättats och en styrelse på sex personer
fick nu det yttersta ansvaret för att Stiftelsens ändamål efter hand skall främjas. Undertecknad fungerar som s k verkställande
person i Stiftelsen.
Av stadgarna framgår att Stiftelsens ändamål är
- att lämna understöd till vetenskaplig
forskning vid Chalmers
- att främja undervisning och utveckling,
samt
- att främja nordiskt samarbete
Efter att Stiftelsen formellt hade bildats
och registrerats väntade viktiga arbetsuppgifter:
- En verksamhetsplan med budget skulle
upprättas och det beslöts att Stiftelsens
verksamhet definitivt sjösättes först när
skriftliga huvudmannaavtal träffats med
ett antal företag och organisationer
innebärande årliga ackumulerade bidrag om minst 2 mkr/år under tre år.
- För att formalisera högskolans och
byggsektorns vilja att samverka inom
managementområdet skulle ett särskilt
dokument – ramavtal - upprättas och undertecknas av företrädare för Chalmers
och Stiftelsen
- För att etablera ett framtida forskningssamarbete mellan högskolan och näringslivet skulle ett kompetenscentrum
enligt NUTEK-modell förberedas – ett
förslag till KC-avtal skulle tagas fram.

Huvudmannaavtalet
En huvudman ikläder sig genom detta avtal framför allt två viktiga åtaganden. Dels
att årligen anslå medel till Stiftelsens verksamhet, inledningsvis i tre år, dels att på
olika sätt engagera sig i verksamheten.
Detta kan vara i form av styrelse- eller utskottsarbete eller i form av projekt – eller
undervisningsinsatser inom forskningen
respektive utbildningen.
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Läs artikeln:

Torsten Friberts artikel om bildandet av CMB
i Väg- och Vattenbyggaren, nummer 3 år 1999.
På fotot syns Bengt Wolffram, Hans Bjur och
Gunnar Gustafson.
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