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Agenda – frukostseminarium med BIM Alliance

• 7.45 Insläpp och möjlighet att testa tekniken

• 8.00 Välkomna och lite info

• 08.05 Dagens tema: Ledarskap och digitalisering
Claes Magnusson, VD på SISAB intervjuas av Svante 
Hagman, ordförande i BIM Alliance

• 08.30 Breakout rooms
Diskussion och reflektion i mindre grupper. 

• 09.00 Seminariet avslutas

Varmt välkommen!



Frukostseminarium 28 maj 
Läget med byggeffektiviteten i Sverige

Program:

08.00 Välkomna och lite info

08.10 "Läget med byggeffektiviteten i 
Sverige”

– Christian Koch, Professor vid Chalmers
– Mikael Anjou, bland annat författare till 

boken Den ineffektiva byggbranschen

08.50 Frågestund och avslut

09.00  Mötet avlutas

Anmäl dig via www.bimalliance.se under 
Nätverk och möten

Mikael Anjou och Christian Koch

https://www.bokus.com/bok/9789188849410/den-ineffektiva-byggbranschen-en-forandringsagenda/
http://www.bimalliance.se/


Frukostseminarium 3 juni
Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Program:

08.00 Välkomna och lite info

08.10 ”Ett bättre liv för alla i en 
sammankopplad värld” Jin Moen

08.50 Frågestund och avslut

09.00 Mötet avlutas

Anmäl dig via www.bimalliance.se
under Nätverk och möten

Jin Moen 

http://www.bimalliance.se/


Kalendarium

• 18/5 Intressentgrupp Projektledning 
• 27/5 Intressentgrupp Anläggning
• 28/5 Torsdagsfrukost – Läget med byggeffektiviteten
• 28/5 Digitalt byggande - i verkligheten 

Öppna standarder i mjukvara
• 2/6 Intressentgrupp Bygg- och installation
• 3/6 Onsdagsfrukost - Ett bättre liv för alla i en 

sammankopplad värld
• 10/6 Intressentgrupp Förvaltning
Alla medlemmar – varmt välkomna!

Allt som webbinarium!



Ledarskap och digitalisering 
– Fem frågor till Claes
Claes Magnusson, VD på SISAB 
intervjuas av Svante Hagman, ordf i BIM Alliance

20200512



Fem frågor till Claes

• Vad gör ni?

• Hur jobbar ni?

• Vilka effekter har ni fått ut?

• Vad är grunden till att ni kommit så långt?

• Vad ser du framöver?



Reflektion och samtal i 
breakout rooms
Instruktioner:

1. Presentera er för varandra

2. Reflektera och samtala om vad vi 
kan dra för lärdomar av caset SISAB 
vad gäller ledarskapsfrågor

3. Svara individuellt på mentifrågorna

4. Vi återsamlas om 10 min













Nästa frukost

• 28/5 Läget med byggeffektiviteten i 
Sverige

• 3/6 Ett bättre liv för alla i en 
sammankopplad värl
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