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PETRA BOSCH OCH PERNILLA GLUCH

CMB frukostseminarium 7 oktober 2016

MODELLSAMORDNARENS 
ROLL OCH FUNKTION 
SOM KUNSKAPSLEDARE 

INTRODUKTION OCH SYFTE
Syftet är att undersöka hur nya professionella roller och funktioner i 
byggsektorn utvecklas samt hur de utmanar rådande struktur, kultur 
och beteendemönster inom byggindustrin. 

Studien fokuserar särskilt på modellsamordnarens roll och funktion 
som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen

Utvidgat perspektiv på BIM: 
Modellsamordnare som begrepp används i bred bemärkelse och 
innefattar samtliga yrkesroller som har en uttalad funktion att driva eller 
arbeta med BIM/VDC, t ex samordnare, koordinator, specialist, expert, 
modellförvaltare 

Projektet har finansierats av Sveriges Byggindustrier 
Samverkan med CMBs BIM Management Think Tank
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KOMBINERAD ENKÄT OCH INTERVJUSTUDIE

Företag Antal skickade enkäter Antal enkätsvar Svarsprocent

Byggentreprenör 1 172 102 59.3%
Byggentreprenör 2 109 73 67.0%
Byggentreprenör 3 74 46 62.2%
Arkitektkonsult 1 115* 45 39.1%
Arkitektkonsult 2 110* 46 41.8%
Byggherre 1 18 13 72.2%
Byggherre 2 26 13 50.0%
Byggherre 3 7 4 57.1%
TOTALT 631 342 54.2%

* Enkäten har skickats till alla i företaget vilket också inkluderar personal utanför den målgrupp enkäten vänder sig till.
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33 intervjuer - 10 före enkäten och 23 som dialogdiskussion efter enkäten

HUR VÄL FÖRETAGET HAR 
DEFINIERAT MODELLSAMORDNARENS 

FUNKTION I BYGGPROJEKT

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I väldigt låg 
utsträckning

I låg 
utsräckning

I ganska låg 
utsträckning

I ganska hög 
utsträckning

I hög 
utsträckning

I väldigt hög 
utsträckning

Totalt Entreprenör Arkitektkonsult Byggherre



10/10/16

3

VILKEN BETYDELSE HAR MODELLSAMORDNAREN 
FÖR PROJEKTETS FRAMGÅNG?
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ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER HOS EN 
MODELLSAMORDNARE
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Ø Samarbete och kommunikation
Ø Strukturerad och pedagogisk. 
Ø Visa engagemang
Ø Ledaregenskaper av mindre vikt

Samarbetsförmåga är 
otroligt viktigt, man ska 
kunna knyta ihop det 
med så många givare 
och tagare (arkitekt) 

Att vara pedagogisk är 
jätteviktigt, vi ska ju ut 
och lära folk detta och 

sprida vidare 
(entreprenör)

…det är någon
super-all-round-

person (byggherre)

1 2 3 4 5 6

Ha ledaregenskaper
Vara diplomatisk

Vara utåtriktad
Ha ett kritiskt förhållningssätt

Ha god förmåga att hantera kritik
Vara strategisk

Ha god problemlösningsförmåga
Ha bra tålamod

Vara nyfiken
Vara drivande

Vara förändringsbenägen
Kunna ställa krav

Vara flexibel
Vara pedagogisk

Ha god kommunikationsförmåga
Visa engagemang
Vara strukturerad

Ha god samarbetsförmåga

1=INTE SÅ VIKTIGT
6=VÄLDIGT VIKTIGT
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UTBILDNING OCH ERFARENHET
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Utbildad arkitekt

Utbildad civilingenjör

Utbildad byggingenjör

Utbildning inom 
datateknik/IT

Utbildning om 3D-
modellering

1=STÄMMER INTE ALLS
6=STÄMMER HELT

3 4 5 6

Erfarenhet från projektledning

Arbetat med datateknik/IT

Erfarenhet från produktion

Erfarenhet från projektering

Föreståelse för yrkesgruppers behov

Erfarenhet från 3D-modellering

Föreståelse för byggprocessen

1=STÄMMER INTE ALLS     
6=STÄMMER HELT

Byggherre Arkitektkonsult Entreprenör Totalt

INVOLVERING I OLIKA SKEDEN
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2 3 4 5 6

Rivning

Försäljning mot extern 
kund

Förvaltning

Renovering

Programskedet

Anbud/Kalkyl

Överlämning

Produktion

Projektering

1= STÄMMER INTE ALLS     
6=STÄMMER HELT Byggherre Arkitektkonsult Entreprenör Totalt
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ÖNSKVÄRDA ARBETSUPPGIFTER

93 4 5 6
Simulera bemanningsplaner

Göra kostnadskalkyler
Simulera bygglogistik på arbetsplats

Skapa underlag för riskanalys
Simulera arbetsplatsdisposition

Simulera tidsplanering
Samordna entreprenörer

Fastställa mätetal
Delta i konsultupphandling

Skapa virtuell modell av färdig byggnad
Skapa underlag för projektuppföljning

Mängdavtagning
Fastställa mål

Hantera mätetal
Förbereda modellen för förvaltningsskedet

Samordna leverans till kund
Hantera mål

Kvalitetssäkra leverans till kund
Underlätta kommunikationen i projekt

Upprätta BIM handlingsplaner
Samordna byggkonstruktörer (konsulter)

Skapa informationskanaler mellan olika involverade …
Hantera modellbaserad information

Upprätta BIM krav
Stödja samarbete genom visualisering av modellen

Upprätthålla BIM krav
Sammanställa BIM erfarenheter från projektet

Göra kvalitetskontroll av modellen
Upprätta och underhålla samordningsmodell

Göra kollisionskontoll

1= INTE SÅ VIKTIGT
6=VÄLDIGT VIKTIGT

Ø Stora förväntningar kring 
mångfalden av arbetsuppgifter

Ø Stor överensstämmelse mellan 
entreprenörer, arkitekter och 
byggherrar 

Ø Kollisionskontroll
Ø upprätta och underhålla 

samordningsmodell, 
Ø göra kvalitetskontroll av BIM 

modellen, 
Ø upprätthålla BIM krav
Ø sammanställa BIM 

erfarenheter från projekten 
Ø Simulering och kalkylering

MODELLSAMORDNARROLLENS UTVECKLING
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%

Byggherre Arkitektkonsult

Entreprenör Totalt

BIM rollen blir mindre viktig när de 
andra lyfter sig (kunskapsmässigt). 
(entreprenör)

…utvecklingen 
går mot att det 
blir en integrerad 
del i en annan 
roll…(byggherre)

Ø Viktig och nödvändig 
för utvecklingen

Ø Sammanlänkande 
kraft i 
informationsnätverket

Ø Öka i takt med 
efterfrågan

Ø Inte stabiliserats

Rollen kommer bli 
viktigare och 
tydligare i framtiden 
… få större fotfäste 
och växa i takt med 
att efterfrågan ökar. 
(arkitekt)
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BARRIÄRER
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1 2 3 4 5 6

Otydlig karriärutveckling

Brist på utbildningsmöjligheter

Bristande samarbete mellan projekt

Brist på stödjande strategiska beslut

Motverkande organisationskultur

Brist på ekonomiska resurser

Bristande organisationsstruktur

Otydlig ansvarsfördelning

Bristande erfarenhetsåterföring

Otillräckligt ledningsstöd

Brist på erfarenhet hos BIM aktörer

Brist på tid

Brist på kunskap hos övriga medarbetare om BIM
Ø Brist på kunskap hos 

övriga medarbetare 
Ø Brist på tid
Ø Bristande praktisk 

erfarenhet hos 
modellsamordnarna 

Ø Otillräckligt ledningsstöd
Ø Den projektbaserade 

organisationsstrukturen 
orsakar ’stuprör’

Det är slående hur dålig 
kompetensen är i branschen 
(…) det är en mognadsfråga. 

(byggherre)

DRIVKRAFTER
Ø nya rollbeskrivningar inrättats 
Ø man testar sig fram gällande hur gränser ska dras mellan 

ansvarsområden mellan traditionell projektledning 
respektive BIM management

Ø tydlig linje att öka acceptansen för BIM management 
genom interna utbildningsinsatser.

Ø Rekryteringsmedel
Ø den snabba teknikutvecklingen inom BIM ramar in och 

ger identitet till modellsamordnaren och även en viss 
status i organisationen

12

Nytt arbetssätt 
kommer att 
innebära ny 

kompetens som 
inte finns paketerat 

i dagens roller. 
(entreprenör)
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SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER FRÅN 

STUDIEN 
13

BIM är inte teknik, 
BIM är kultur. 
(entreprenör)

BEHOV AV FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT
Ø Nuvarande arbetssätt behöver ändras för att fullt ut kunna dra nytta 

av modellsamordnarrollen
Ø Utrymmet i det dagliga arbetet räcker inte till för att utveckla nya 

arbetssätt. 
Ø Att etablera förändrade arbetssätt är svårt då man upplever 

organisatoriska spänningar mellan den permanenta organisationens 
processer i förhållande till projektorganisationen. T ex projektens 
dominerande fokus på tid- och totalkostnad 

Ø Framförallt tekniskt orienterade och teknikintresserade personer 
hamnar i rollen och den mångfald som kanske skulle behövas för att 
greppa komplexiteten i BIM management förloras.

14
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TYDLIGGÖR ROLL OCH IDENTITET 
Ø Vikten av att modellsamordnare får en tydlig identitet i 

projektsammanhanget
Ø Idag är kvalifikationer, utbildning, arbetsuppgifter och 

organisatoriskt tillhörighet inte klart definierade utan oftast 
mer informellt skapade

Ø Kombinerade roller där modellsamordnaren i varierande 
grad över tid går in och ut ur rollen ökar otydligheten

Ø Rollen i är i konstant förändring för att möta nya behov, 
och byggsektorn är i stort är relativt BIM omogen

15

Ø För att driva utvecklingen av en professionell rollidentitet har olika 
typer av nätverk och intressegrupper, både företagsinterna och 
externa, en viktig funktion att fylla. 

Ø Bidrar att till att rollen manifesteras i företaget och i byggsektorn 
Ø Vikten med ledningsstöd för att driva utvecklingen av roller och 

arbetssätt

16

TYDLIGGÖR ROLL OCH IDENTITET 
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Ø Behov av tydliga arbetsbeskrivningar. 
• skapa klarhet gällande ansvar och arbetsuppgifter
• tydliggöra skillnaderna gentemot etablerade projektledande 

roller i projektet eller organisationen
• vilken typ av BIM expertis behövs och i vilket skede och typ 

av projekt expertisen ifråga behövs

Ø För identifiering av rätt BIM expertis
• certifiering som intygar vad olika företag och/eller individer 

har för kunskap och färdigheter

17

CERTIFIERING

Ø I första hand som en stödjande funktion utan formellt 
beslutsfattande 

Ø Traditionella ledarskapsegenskaper ses inte som 
nödvändiga

Ø Organisatoriska känslospröt för prioritering mellan olika 
uppgifter 

Ø Beroende av linjeorganisationen ställer krav på förmåga 
att navigera mellan discipliner och etablerade arbetssätt

Ø Förväntas ’dra’ BIM utvecklingen inom företaget samt 
utbilda och vägleda andra – både formell och informellt

Ø Gränsen mellan projektledning och BIM management 
suddas ut?

Ø Kunskapsledande ställning i företaget 18

STÖD OCH KUNSKAPSLEDARE

BIM samordnaren 
kommer bli en viktigt 
spindel i hela 
informationsnätverket. 
(entreprenör)
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Ø Stor skillnad mellan önskemål om delaktighet i byggprocessen 
och i vilken utsträckning modellsamordnare för närvarande 
deltar i olika faser av byggprocessen

Ø Vägval i den fortsatta utvecklingen av rollen:
• Specialisttjänst med teknologiskt djup eller 
• Ökad involvering och en kunskapsbärarande roll genom hela 

byggprocessen? 

Ø Utrymme för utveckling av en ny profession
Ø Olika roller kommer att utvecklas för olika 

aktörsgrupper/företag
• Entreprenörer söker kanske efter en integrerad roll, 
• arkitektkonsulterna en specialiserad affärsutvecklare, 
• byggherrarna kanske bara vill öka den allmänna interna 

kompetensen för att bli bättre kravställare av BIM tjänster. 
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SPECIALIST OCH/ELLER BYGGARE

Jag tror att 
modellsamordnare 
mycket väl kan bli en 
egen profession med 
en särskilt anpassad 
ingenjörsbakgrund. 
(arkitekt)

Ø Viktigt för projektframgång och rollen upplevs öka i betydelse 
Ø För rekrytering bör företagen söka efter personer som är 

strukturerade och pedagogiska samt har god samarbets- och 
kommunikationsförmåga.

Ø Nyexaminerade högskoleingenjörer har ofta intresse och 
baskunskaper om BIM men saknar ofta erfarenhet från 
byggprocessen. Här kan nätverk och mentorskap utgöra stöd.
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REKRYTERING FÖR FRAMTIDEN

Framtiden är ljus 
(byggherre)En nyckelspelare. 

(arkitekt)
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Ø Positivt syn på utvecklingen av rollen och på BIM
Ø Rollen har inte stabiliserats till den grad så att modellsamordnaren kan 

genomdriva förändringar i större skala. 
Ø Funktionen betraktas inte som den kunskapsledare som den potentiellt 

skulle kunna vara 
Ø Modellsamordnarens möjlighet att verka som kunskapsbärare mellan 

inblandade parter i hela byggprocessen är begränsad 
Ø Företagsledning har en viktig roll genom att stötta med beslut som gör 

det möjligt att driva önskvärd utveckling och formandet av nya roller och 
arbetssätt

Ø Professionella nätverk och andra arenor för formandet av en 
kunskapsdomän samt delning av kunskap fyller viktig funktion

21

SUMMERING

VILL DU OCKSÅ SVARA 
PÅ ENKÄTEN? SKICKA 
ETT MAIL TILL OSS!
pernilla.gluch@chalmers.se
petra.bosch@chalmers.se

FRÅGOR?
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