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Dag Måhlstrand, Tyréns AB
Dag Måhlstrand är en god förebild för
ett modernt ledarskap som samhälls
byggnadssektorn behöver. Dag drivs
av att skapa det schyssta ledarskapet!
Det utmärks av genuint förtroende hos
medarbetare och kunder liksom insikten
att företagets värdegrund och mjuka
värden föder framgång.
Ett ledarskap som parar ett visionärt
perspektiv med tydliga mål för verksam
heten. Dags ledarskap bottnar i hans
personlighet. Prestigelöshet och
förmågan att kommunicera är lika
självklar som medarbetarnas behov för
att utveckla sig själva och företaget. På
så sätt utvecklar Dag både företagskultur
och affär till lönsamma framgångsfaktorer.
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CMB är samhällsbyggnadssektorns främsta forum för kunskapsutveckling
inom management och ledarskap för ett hållbart samhällsbyggande.
CMB bildades år 1998 och är ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers
och samhällsbyggnadssektorns aktörer baserat på forskning, utbildning
och kunskapsutbyte.
För mer information: www.cmb-chalmers.se

Det är dags att
växla upp igen

Efter år av planering när vi alla talat om att få
fart på byggandet, skaka fram fler bostäder, bättre
infrastruktur och verksamhetslokaler så byggs det
som aldrig förr. Det innebär också högre krav på
management och ledarskap i företag och kommuner.
Nu börjar kompetensförsörjningen bli ett bekymmer.
Har vi tillräckligt med arbetskraft och hur kan vi hitta
nya vägar för fler in till samhällsbyggnadssektorn? Det
är frågor som i stort sett varje företag och kommunal
organisation ställs inför.
Genom CMB har vi analyserat personalbehovet i
Västsverige och det pekar på en långsiktig brist på
både yrkesarbetare, ingenjörer och arkitekter för att
genomföra alla de projekt som samhällsutvecklingen
kräver. Visst kan vi ägna oss åt att rekrytera från
varandra men viktigare är att vi blir effektivare, ökar
vår kreativitet och öppnar för nya affärsmodeller och
digitaliseringens möjligheter. Den grundläggande
ledarutmaningen är nu vår förmåga att leverera. Det är
den ledarskapsfråga vi gemensamt behöver ta oss an för
att öka takten i produktion av bostäder, infrastruktur,
skolor och allt annat som vi har så stort behov av.

Vi behöver ny kunskap i ledarskap och management
som ökar vår förmåga att bli effektiva. När byggtakten
ökar behöver vi därför också höja våra forsknings- och
utbildningsinsatser. Vi behöver, liksom annan industri,
få upp ögonen för värdet av forskning och utveckla
vår förmåga att tillgodogöra oss forskningsresultat. Då
behöver vi CMB.
I CMB:s styrelsen har vi under året genomlyst våra
förutsättningar att möta denna utmaning. Vi ser att
Chalmers tillsammans med företagen i CMB kan ta
en ledande roll i att utveckla vårt kunnande, genom
en aktiv forskning, högklassig utbildning och med ett
kontinuerligt kunskapsutbyte mellan akademi och
företag.
I CMB har vi en unik plattform att bygga vidare på.
Tillsammans behöver vi växla upp CMB ytterligare
till samhällsbyggnadssektorns främsta forum för
management och ledarskap.
Joachim Hallengren
CEO Bonava AB och styrelseordförande i CMB
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Nya huvudmän
CMB:s verksamhet fortsätter att utvecklas och under 2016 kunde vi välkomna
åtta nya huvudmän till verksamheten. Dessutom har Klövern, Krook & Tjäder samt
RO‑Gruppen tillkommit under första delen av år 2017.

AF Gruppen

Ernst Rosén

– Stora stadsutvecklingsprojekt pågår i flera städer
och stora investeringar inom anläggning är på gång.
Detta samtidigt som frågor kring digitalisering och
kompetensförsörjning blir större och viktigare. Vi tror
därför att frågor kring ledning och styrning blir allt
viktigare under de kommande åren.

– För oss på Ernst Rosén är CMB ett viktigt forum
för samhällsbyggnadens utveckling. Genom CMB
kan vi ta del av den senaste forskningen och aktuella
diskussioner inom samhällsbyggande. Med 65 år i
branschen bidrar vi med kompents inom utveckling,
byggnation och förvaltning av fastigheter.

Andreas Rydbo, vd

Cecilia Andersson, chef projektutveckling

Framtiden byggutveckling

HSB Göteborg

– Framtiden Byggutveckling skall vara marknadens
ledande byggaktör för hyresrätter inom allmännyttan.
I uppdraget ingår att agera kostnadseffektivt,
resurssnålt och innovativt för att bidra till en positiv
samhällsutveckling i Göteborg. Vi vill verka för en
väl fungerande konkurrens på marknaden och skapa
kvalitetssäkring genom samarbete med akademin.

– Att vara med och jobba för ökad samverkan inom
branschen är en anledning till att vi engagerar
oss i CMB, en annan är att det är viktigt med en
tydlig koppling mellan akademi och näringsliv.
Traineeprogrammet är också intressant eftersom en av
de viktigaste frågorna i framtiden kommer att bli hur vi
löser kompetensförsörjningen.

Martin Blixt, vd

Lars Göran Andersson, vd
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MAQS Advokatbyrå

Wästbygg

Göteborgslokaler

– Vi har länge arbetat med
juridiken inom samhällsbyggnads
sektorn och är genuint intresserade
av flera av de områden som CMB
sysslar med. Vi kommer främst
att engagera oss i frågor med
anknytning till samhällsbyggnad,
samhällsutveckling och
upphandlingsfrågor.

– Vi har länge varit intresserade av
CMB:s verksamhet och nu kände vi
oss mogna att gå med och engagera
oss fullt ut. Vi vill bland annat vara
med och diskutera frågan om hur vi
bäst löser kompetensförsörjningen
av framtidens samhällsbyggare. Vi
har även kunskap i hållbarhetsfrågor
där vi tror vi kan bidra.

– Jag ser framför allt nyttan i den
mötesplats som CMB utgör. Alla är
ju där – byggande företag, förvaltare
och konsultbolag. Det finns flera
gemensamma frågor som vi behöver
hitta lösningar på, exempelvis
kompetensförsörjningen. Där ser vi
idag ett mycket stort underskott på
förvaltningssidan.

Jörgen Estving, advokat och partner

Mattias Klintbäck, regionchef Väst

Magnus Ranch, hållbarhetschef

Bonava
– Bonava AB blev ett fristående bolag i juni 2016, när vi
separerades från NCC och börsnoterades. Vi har tidigare varit
engagerade i CMB i egenskap av NCC Housing och tycker
att det är naturligt att fortsätta vårt engagemang i vårt nya
bolag. Som en av norra Europas största bostadsutvecklare har
vi ett naturligt stort engagemang för samhällsbyggnadsfrågor
och vi ser CMB som en bra plattform för kunskapsutbyte
mellan forskning och näringsliv.
Magnus Ljung, strategi- och affärsutvecklingschef

Som huvudman i CMB får du bland annat:
• Tillgång till ett nätverk med över 2 500 deltagare för kunskapsutbyte och affärsnytta
• Ny kunskap via 20 frukost- och lunchseminarier varje år
• Möjlighet att delta i think tanks inom management och ledarskap
• Tillgång till traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare
• Kontakt med studenter via mentorprogram och examensarbeten
• Möjlighet att delta i och följa aktuella forskningsprojekt inom management

CMB Årsbok 2017
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Nya forskningsprojekt
Fyra nya forskningsprojekt beviljades finansiering under året. Just nu finansierar
CMB 12 projekt. Flera av dessa presenterades vid frukost- och lunchseminarier
samt gav underlag för årets Ledarskaps- och Strategidag.
Strategiskt innovationsarbete i samverkan
Många byggherrar har erfarenhet av att genomföra
pilot- och demonstrationsprojekt för att testa ny
teknik, nya tjänstekoncept och nya arbetsformer.
På grund av att organisationerna saknar strukturer
för långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete
får erfarenheterna dock dålig spridning. Projektet
undersöker hur beställare i byggsektorn kan stärka
sitt strategiska perspektiv på innovation och öka sin
innovativa förmåga.
Projektledare: Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers,
Teknikens ekonomi och organisation

DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för
Seniorer)
Projektets syfte är att följa en dialogprocess för
att utveckla arbetsmodeller som bidrar till ökad
effektivitet och en bättre slutprodukt. Modellerna
ska användas för framtida metodutveckling samt
underlätta beslutsprocesser vid planering och byggande
av trygghetsbostäder. Projektet pågår till 2019 och
inkluderar ett flertal bostadsföretag, kommuner,
intresseorganisationer samt en statlig myndighet.

Danmark och Nordtyskland. Genom att gå igenom
flera länders system blir det möjligt att tydligare
avgöra vilka faktorer som är avgörande för ”målet en
bostadsproduktion som går i takt med efterfrågan”.
Projektledare: Anders Hagson, Chalmers, Arkitektur

Följeforskning Bostad 2021
Bristen på bostäder i Göteborg har bedömts av både
kommunen och näringslivet som ett betydande hinder
för regionens utveckling och tillväxt. Ambitionen är
att BoStad 2021 ska tillföra minst 7 000 nya bostäder
fram till 2021, utöver de som redan är planerade.
En forskargrupp från Chalmers har följt arbetet
sedan januari 2016 på uppdrag av Göteborgs Stad
och Framtiden i samverkan med övriga byggaktörer.
Syftet är att identifiera åtgärder som kan korta
ledtider, studera hur detta påverkar faktorer som tid,
kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet, samt
belysa lärdomar som kan överföras till den ”normala”
byggprocessen.
Projektledare: Anders Svensson, Chalmers, Arkitektur

Projektledare: Inga Malmqvist, Chalmers, Arkitektur

Vad orsakar den låga bostads
produktionen i Sverige? Etapp 2
Under drygt 20 år har bostadsbristen i Sverige ökat.
På nationell nivå motsvarar Boverkets behovsprognos
en fördubbling av den nuvarande produktionstakten;
i tillväxtregionerna ännu större. I etapp 1 gjordes
en komparativ studie av hur ”styrsystemen” (lagar,
regler och finansiering) i Sverige och Norge är
uppbyggda och hur de skiljer sig åt. I etapp 2 jämförs
resultaten från etapp 1 med styrsystemen i Finland,
6
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Vid utgången av 2016 medfinansierade CMB två
professurer, fyra think tanks samt 12 forsknings
projekt vid Chalmers. Det samlade stödet uppgick
till 6,7 miljoner kronor.
Forskningsaktiviteterna speglar huvudmännens
behov av ny kunskap inom managementområdet
och berör ämnen som stadsutveckling,
värdeskapande processer, BIM, effektivitet och
upphandling med mera.
Mer information om våra forskningsprojekt finns på
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Årets kortrapporter
I en serie sammanfattningar presenterar vi forskningsstudier och övrig kunskaps
utveckling som CMB finansierar. Kortrapporterna syftar till att sprida resultat i en
lättillgänglig form och fungerar som introduktion till intressant forskning. Under år
2016 publicerades tre kortrapporter.
Teknikkonsulter med och utan
globaliseringsstrategier – en förstudie
Petra Bosch, Martine Buser och Christian Koch, Chalmers

Kortrapport om forskning | 2016: nr 1

BIM Management
Ett pilotprojekt för forskning och kunskapsutveckling
Petra Bosch-Sijtsema, Janni Tjell, Mattias Roupé,
Mikael Johansson och Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers

Kortrapport om forskning | 2016: nr 2

Byggsverige saknar 100 000 årsarbetare
Strategidagen 2016 om
kompetensförsörjning

Kortrapport om forskning | 2016: nr 3

Teknikkonsulternas
globaliseringsstrategier
Den snabba globaliseringen av byggsektorn
erbjuder såväl möjligheter som hot för teknikkonsulter
inom byggbranschen. Chalmersforskarna Petra Bosch,
Martine Buser och Christian Koch belyser i en förstudie
svenska teknikkonsulters erfarenheter av globala
samarbeten. Studien visar bland annat att konsulternas
välutvecklade lokala nätverk minskar deras benägenhet att
anta nya strategier för globalisering.

BIM Managementgruppen
Kortrapporten beskriver BIM Management
gruppen – ett pilotprojekt inom CMB som
syftar till att på ett otraditionellt sätt finansiera forskning
och kunskapsutbyte. Med denna grupp har CMB
etablerat en ny arbetsform som kan göra nytta av även
inom andra ämnesområden. Arbetssättet gör att forskning
snabbare kan omsättas i praktisk nytta och samtidigt kan
forskargruppen utveckla det akademiska arbetet i nära
samverkan med praktiker.

Rekommendationer från
Strategidagen
Vid CMB:s Strategidag den 10 november
deltog närmare hundra representanter från samhälls
byggnadssektorn och Chalmers i en workshop kring
kompetensförsörjning. Hur gör vi för att få tillgång
till fler medarbetare och rätt kompetens? Idéerna och
tankarna 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.
CMB Årsbok 2017
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2 500 deltagare
Under år 2016 slog CMB deltagarrekord med fler än 2 500 deltagare i våra olika
aktivteter. Vi märker av ett växande intresse för management och ledarskap hos
våra huvudmän. CMB är nu regionens främsta forum för dessa frågor och upplevs
som relevant för företagens medarbetare liksom för forskare och studenter.
Ledarskapsdagen
Ledarskapsdagen 2016 satte fokus på digitaliseringen
av byggandet när drönare och robotar blir verklighet.
Vad ställer det för krav på ledarskap och hur styr
man utvecklingen för att förverkliga de närmaste
årens omfattande samhällsbyggande?
Från scenen bjöds på både paneldebatt och utdelning
av årets Guldhus och i pauserna knöts nya kontakter.

Strategidagen
Under CMB:s Strategidag deltog närmare hundra
representanter från samhällsbyggnadssektorn
och Chalmers i en workshop med fokus på
kompetensförsörjningsfrågan. Resultaten
sammanställdes i en kortrapport och kom även att
fungera som underlag i regeringens utredning om
kompetensbrist i byggsektorn.

Business Arena
Det välkända introt till ”Den gode, den onde,
den fule” inledde CMB:s seminarium om
Jubileumssatsningen och moderator Bengt
Christensson öppnade med att dra paralleller
till filmen. När krutröken skingrats i slutet av
seminariet stod dock klart att något ont inte finns.
Däremot gott om samarbetsvilja, nya tankesätt
och ett starkt intresse för att dra nytta av Chalmers
forskning i samband med projektet.
Deltagandet på Business Arena är ett samarbete
mellan Chalmers, KTH, MAH och LTH.
8
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Byggluncher

Frukostseminarier

Planeringen och byggandet av våra städer skapar stora
värden. Mot bakgrund av dagens urbana utmaningar
måste vi bli bättre på att skapa, ta tillvara och förvalta
dessa värden. Det menade Lars Marcus, professor i
stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur, som den 20
september gästade CMB:s bygglunch för att prata om
värdeskapande stadsbyggnad.

Under året har CMB arrangerat frukostseminarier med
mycket god uppslutning. Den 2 september berättade
Mattias Ståhl, fastighetsförvaltare på Västfastigheter, och
Magdalena Låstbom, projektledare på Västfastigheter,
om utvecklingsplan och vision för Östra sjukhuset.

Idéseminarium med traineer

Exjobbskonferens

I oktober var det dags för avslutningen av andra
omgången av traineeprogrammet Framtidens samhälls
byggare. Precis som året innan bjöd traineerna in till ett
halvdags idéseminarium på Lindholmen där deltagarna
fick ta del av idéer och delta i diskussioner kring hur
vi tillsammans kan utveckla branschen och lösa de
utmaningar som södra Lindholmen står inför.

Den 9 juni genomfördes årets exjobbskonferens där
masterstudenterna på Design and Construction Project
Management (DCPM) och International Project
Management (IPM) presenterade sina examensarbeten.
Johanna Hallgren, Rickard Olsson, Tim Jonsson och
Nicodemus Stiller belönades med stipendium för sina
examensarbeten. På fotot flankerades studenterna av
Fredrik Olsson, ordförande i CMB:s utbildningsutskott,
och Bengt Christensson, vd CMB.
CMB Årsbok 2017
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Möten som berikar
I våra utskott och grupper samverkar forskare och företag för att identifiera och
driva utvecklingsfrågor inom prioriterade områden. Med insikten att branschen
måste arbeta effektivare för att klara kommande års byggutmaningar har omkring
200 personer engagerat sig för att utveckla branschen samt sin egen och
studenternas kunskaper.
Viktigt att kommunicera nyttor med BIM

Samverkan och partnering i fokus

Under 2016 avslutades de första tre årens engagemang
kring BIM management. Resultaten sammanfattades i
en kortrapport, som också kom att utgöra startpunkten
för en ny inriktning på gruppens arbete. Ny ordförande
är Magnus Tengberg, affärsområdeschef på Vasakronan.

Under det senaste året har CMB:s Upphandlingsgrupp
diskuterat innehållet i Göteborg Stads ramavtal för
tekniska konsulter. Resultatet har blivit en förbättrad
dialog mellan tekniska konsulter och offentliga
beställare. Dessutom fick Upphandlingsbolaget med sig
värdefull kunskap för sitt ramavtalsarbete.

Gruppen har under året engagerat sig i BIM-aspekter
av den innovationsstrategi som Akademiska Hus
utvecklar knutet till JSP2 – en ny innovationsarena och
samverkansmiljö på Chalmers, campus Johanneberg.
Framöver kommer gruppen att inrikta sitt arbete på att
konkretisera och kommunicera nyttorna med BIM från
olika aktörsperspektiv.

Partnering och samverkan har också berörts och en
temperaturmätare genomfördes bland huvudmän och
andra aktörer inom samhällsbyggandet. Resultatet
presenterades vid ett fullsatt lunchseminarium och
det låg även till grund för en debattartikel i tidningen
Byggindustrin.

Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening, Johanna Engberg, White, samt Anna Eckerstig, Chalmersfastigheter, diskuterar
olika sätt att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
10
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Ella Olsson, Rotpartner, beskriver företagets rekryteringsproblem för Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg, Tommy
Andersson, Näringsdepartementet, tillsammans med Elisabeth Carlsson, Bostadsbolaget.

Bristande resurser kräver
ökad effektivitet
Resurstillgång och framtida bygginvesteringar har
under det senaste året varit ett genomgående tema
för gruppen Effektiv produktframtagning. Christian
Koch och Anders Lutteman, forskare vid Chalmers
genomförde en studie av hur regionens planerade
framtida bygginvesteringar står mot tillgängliga
resurser. Resultaten presenterades på CMB:s
Strategidag, samt utgjorde grunden för en debattartikel
i tidningen Göteborgsposten.
Gruppen diskuterade också alternativa projektmodeller
med fokus på både nyskapande samverkansprojekt
och användandet av agila metoder. För att lära av
annan industri organiserades ett erfarenhetsutbyte
med mjukvaruutvecklings- och försvarsindustrin.
Temat utvecklas nu vidare, kopplat till ett specifikt
byggprojekt. Ambitionen är att applicera tio
identifierade punkter för ett agilt förhållningssätt.

Socialt hållbar stadsutveckling
CMB:s Stads- och regionutvecklingsutskott har
under året diskuterat olika managementaspekter av
dialogprocessen och initierat en kunskapsöversikt
över styrning och ledning av sådana processer. Arbetet
har resulterat i en forskningsansökan till CMB,
sammanställd av forskare vid Chalmers och RISE.
Management för social hållbarhet har också diskuterats
och gruppen har agerat referensgrupp till ett forsknings
projekt kring etik, hållbarhet och sociala indikatorer.
Arbete fortsätter under ledning av utskottets nya
ordförande Kristina Gradin, regionchef på Bonava.
Stads- och regionutvecklingsutskottet har
också, tillsammans med gruppen Effektiv
produktframtagning, agerat referensgrupp för
följeforskningsprojektet kring BoStad 2021.

Vill du veta mer om arbetet i CMB:s utskott
och grupper? Kontakta Lars Bankvall,
lars.bankvall@cmb-chalmers.se.

CMB Årsbok 2017
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Utbildning
Genom Utbildningsutskottet stödjer CMB masterprogrammen inom construction
management vid Chalmers. Utskottet förmedlar kontakter mellan studenterna
och CMB:s företag, bland annat genom gästföreläsare, examensarbeten, CMB
Mentorprogram och traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare.
Examensarbete

Mentorprogrammet

CMB är engagerat i Chalmers masterprogram Design
and Construction Project Management (DCPM) samt
International Project Management (IPM).

CMB:s populära mentorprogram för studenter
på masterutbildningen DCPM har fortsatt under
2016. Varje mentorpar, bestående av en mentor
från ett företag i CMB och en adept, arbetar med
tydliga mål som ställs upp när samarbetet inleds. Ett
lyckat mentorskap bygger nätverk mellan studenter
och företag samt utvecklar deltagarnas individuella
kunskaper om ledarskap. Dessutom hjälper det
deltagarna att klargöra sina nuvarande mål och
inspirera till att söka nya utmaningar. Mentorer
och adepter träffas också fyra gånger under året för
seminarier och gemensamma diskussioner.

Båda utbildningarna avslutas med examensarbeten
– master thesis – i samarbete med företag i bygg
branschen. Den 9 juni presenterade studenterna sina
arbeten och då tilldelades Johanna Hallgren, Rickard
Olsson, Tim Jonsson och Nicodemus Stiller CMB
Master Thesis Award för sina examensarbeten.

Studentrådet
CMB:s studentråd består av sex studenter från master
programmet DCPM. Under utbildningens två år
hjälper de CMB att utveckla verksamheten genom
att bidra med studenternas perspektiv i CMB:s
utbildnings- och marknadsutskott samt styrelse. Jonas
Apelqvist driver även CMB:s mentorprogram.

Skugga en projektledare
Under året tog utbildningsutskottet initiativ till en ny
satsning inom CMB. Under 2017 får åtta studenter
från masterprogrammet DCPM, fyra svenska och fyra
internationella, ”skugga” en erfaren projektledare.
– Det här är en första test av den idé som utvecklats
inom CMB:s utbildningsutskott, berättar Lars
Bankvall, utvecklingsledare på CMB. Målsättningen
är att ge stöd åt studenter som inte har så mycket
praktisk yrkeserfarenhet. Förhoppningen är att denna
pilotomgång ska permanentas och på sikt kunna knytas
till en kurs inom masterprogrammet.

2016/2017 består rådet av Jonas Apelqvist, Andreas Nilsson,
Donia Aslanzadeh, Anna Jansson, Leo Lindegård och Felicia
Stockenberg.

Studenter deltar kostnadsfritt på CMB:s frukostmöten
samt är delaktiga i arrangemang som Ledarskapsdagen,
Strategidagen och Business Arena.
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– Konceptet är något som
jag har saknat under mina
studier på Chalmers. Att
få diskutera det som vi
lär oss på utbildningen
med en representant från
industrin och få se teori i
relation till praktik, säger
Leo Lindegård, DCPM.

DCPM-studenterna Yashar
Gholami och Leo Lindegård
skuggar tillsammans.

Traineeprogrammet etablerat
Över 3 500 personer har hittills sökt till Framtidens samhällsbyggare, trainee
programmet som genomförs av CMB och Göteborgsregionens Regionalförbund.
Vi har fått en pratstund med Elin Svensson på Älvstranden Utveckling, som var
med i den första omgången, och med hennes kollega, Abdurrahman Toryalay,
som följer programmet just nu.
Elin, hur ser din vardag ut på
Älvstranden Utveckling?
Som civilingenjör och lantmätare har jag i det dagliga
arbetet tät kontakt med Lantmäteriet och med diverse
konsulter, bland annat gällande fastighetsreglering och
fastighetsutveckling.
Traineeåret var mycket intensivt med casearbete,
utbildningsdagar och breddningsperioder. Samtidigt
tror jag att det var den bästa introduktionen till en
arbetsplats som man kan få. Jag fick lov att ”bara” vara
trainee och fick på så sätt en lång och relativt lugn
introduktion till mina arbetsuppgifter.

När du ser tillbaka på traineeåret, vad
har då satt mest spår?
Framförallt har jag nytta av den insyn och förståelse
för Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret som
jag fick via mina breddningsperioder. Jag känner ju
personerna som arbetar där och vet hur de resonerar
och vad som styr deras arbete.

Vad har du fått med dig i ditt yrkesliv
som inte jämnåriga har, tycker du?
Jag har ju så att säga fått en snabbkurs på andra
arbetsplatser och har nog på så sätt samlat på mig
erfarenheter som andra i samma ålder kanske saknar.
Jag har också kunnat bygga upp ett bredare kontaktnät
utan att ha haft många olika jobb.

Hur ser du på ditt framtida yrkesliv?
Jag vill fortsätta att utvecklas inom det område som jag
arbetar inom just nu. Älvstranden Utveckling arbetar
med många spännande projekt.

Abdurrahman, hur tycker du att ditt
första halvår som trainee har varit?
Det känns som en fantastisk start på min karriär inom
byggbranschen att ha breddningsperioder på det här
sättet. Jag är ursprungligen från Afganistan och har
bara bott i Sverige i två och ett halvt år. I mitt hemland
arbetade jag ett år efter min ingenjörsexamen och
sedan sökte jag till DCPM på Chalmers.

Vad har varit mest intressant?
Vi har haft vår första breddningsperiod och jag var på
Trafikkontoret. Det var lärorikt både att få se en viktig
del av den svenska samhällsbyggnadssbranschen och att
se hur Trafikkontoret arbetar med våra gemensamma
frågor. Även utbildningsdagarna med fokus på
personlig utveckling och gruppdynamik har varit bra.

Vad ser du fram emot?
Mina kommande breddningar ska jag göra på
Vasakronan och Lokalförvaltningen, det blir
spännande. Här på Älvstranden Utveckling finns
mycket kompetens och kunskap inom projektledning
och stadsutveckling och det ser jag också fram emot att
få ta del av, samtidigt som jag känner att jag hela tiden
utvecklar mig själv som individ och som lagspelare.
CMB Årsbok 2017
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Utmana våra studenter
Martine Buser är sociolog och docent på
Avdelningen för Construction Management på
Chalmers. Hennes forskning berör bland annat
innovations- och affärsutvecklingsprocesser
inom samhällsbyggnad. Dessutom är hon
programansvarig för mastersprogrammen DCPM
(Design and Construction Project Management) och
IPM (International Project Management).

Sedan ett par år har Chalmers arbetat med Omstart
samhällsbyggnad, en utbildningsreform som
bland annat kommer att avspeglas i förändrade
masterprogram. Samtidigt slås de två institutionerna
Arkitektur samt Bygg och miljö ihop och kommer
framöver gå under namnet Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik.
– Samhällsbyggnadssektorn utvecklas i snabb takt och
står idag inför helt nya utmaningar, säger Martine
Buser. Då måste vi se till att även institutionerna och
utbildningarna här på Chalmers hänger med. Från och
med år 2018 ska det nya masterprogrammet DCPM
vara klart så just nu pågår ett mycket intensivt arbete.
En del av utvecklingen är att ge utbildningen en
tydligare samhällsbyggnadsprofil.
– Vår sektor skiljer sig en del från andra och det vill vi
ska reflekteras tydligare i den nya utbildningen. Bland
annat vill vi etablera ett ännu djupare samarbete med
företag och organisationer i programmet.

Lyssna till intressanta exjobb
En av masterstudenternas viktigaste kontakter med
branschen är examensarbetet (master thesis) som de
genomför under sin sista termin. De flesta utför arbetet
i nära samarbete med ett eller flera företag.
– Vi uppmuntrar både företag och studenter att försöka
hitta ”riktiga” problem och utmaningar som finns i
14
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organisationerna. Vi vill få studenterna att använda
sina kunskaper från utbildningen för att göra nytta för
företaget eller organisationen.
Den 1 juni i år presenterar studenterna sina arbeten
och då uppmanar Martine företagen att komma till
Chalmers och lyssna.
– Arbetena är väl genomförda och belyser utmaningar
som branschen står inför. Att komma och lyssna på
de olika presentationerna kan både ge ny kunskap
och väcka intressanta frågeställningar. Kom gärna
och utmana våra studenter lite – det kan de behöva!
uppmuntrar Martine.

Forskning
Innovation och processen kring hur innovationsarbete
införlivas i en organisation är grunden i en förstudie
som Martine just nu planerar i samarbete med
Riksbyggen och Johanneberg Science Park. Studien
fokuserar på bostadsprojektet Brf Viva i Johanneberg
och genomförs inom ramen för innovationsplattformen
Positive Footprint Housing.
– Förhoppningen är att denna första kartläggning ska
resultera i en större studie där vi ska undersöka hur
både tekniska och sociala innovationer hanteras så att
vi kan skapa en modell för innovation i morgondagens
bostadsprojekt.

”Människorna är det
mest intressanta”
År 2016 hette vinnaren av Guldhuset Tobias Johansson. Då var han anställd
på Familjebostäder, men när vi kontaktar honom så här ett år senare för att
göra en uppdatering arbetar han på Förvaltnings AB Framtiden.

Joachim Hallengren, CMB:s ordförande, överräcker Guldhuset vid
Ledarskapsdagen 2016.

Hur kändes det att vinna Guldhuset?
Fantastiskt roligt. Jag kände en sådan enorm ära att ha
blivit nominerad och att sedan stå där med priset var
lite obegripligt och är till viss del det fortfarande.

Vad har utmärkelsen betytt för dig?
Personligen känner man ju en stolthet och det ger ju
enorma mängder energi framåt. Har alltid haft mycket
energi men tror faktiskt att jag är än mer energisk nu.

Hur kommer det sig att du har hamnat
inom samhällsbyggnadssektorn?
Jag började inom fastighetsbranschen som bovärd
direkt efter gymnasiet och har alltid tyckt att det är
spännande att arbeta med bredare perspektiv än bara
ett hus. Det har lett mig in i roller och samarbeten
där samhällsbyggnadsfrågor är centrala. Människorna
har för mig alltid varit det mest intressanta och det är
något som har blivit allt mer tydligt för mig.

Du har bytt jobb sedan förra våren. Vad
arbetar du med idag?
Jag arbetar som utvecklingschef på Förvaltnings AB
Framtiden med ansvar för sociala hållbarhetsfrågor.
Framtiden är koncernbolaget för de allmännyttiga
bolagen i Göteborg. Vi förvaltar över 72 000 bostäder
men har också två byggande bolag och Störningsjouren
inom koncernen.

Hur ser du på ledarskap och har du
något tips att ge dagens unga ledare
inom samhällsbyggnad?
Man läcker vad man tänker så tänk rätt saker. För att
tänka rätt saker behöver man reflektera och utvecklas
själv så ta dig tid till det.
Hörde om någon som bokade en veckas konferens med
sig själv för att göra strategiarbete utifrån egna mål, jag
är inte riktigt där kanske men hela idén lät skön.
CMB Årsbok 2017
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