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Sammanfattning
Projekteringsprocessen i byggbranschen är i ständig förändring. Större och
mer komplicerade byggnadsprojekt med högre krav på sig blir allt vanligare.
En lyckad projektering är en lyckad produktion. Detta ligger som grund till att
projekteringsprocessen måste fungera på ett effektivt sätt. Enligt Nasa och
Stanford university är nyckeln till en lyckad projektering att korta ned tiden
mellan fråga och svar. De har tillsammans utvecklat ett arbetssätt som kallas
Integrated concurrent engineering (ICE) för att lösa just den problematiken.
Denna studie har jämfört fyra olika byggnadsprojekt som använder sig av
olika mängd ICE i projekteringen för att reda ut om arbetssättet bidrar till
kortare svarstider. Den har även som mål att reda ut om det finns faktorer som
vi idag inte känner till som påverkar svarstiderna. Emperin i studien består av
tre områden. Intervjuer som har gjorts med olika aktörer i de olika projekten,
observationer har gjorts på de olika projekteringsmötena och även på de olika
arbetssätten, men även kvantitativa mätningar på svarstider i de olika
projekten på databasen Sharepoint.
Rapporten har kommit fram till att tiden mellan fråga och svar blir kortare i en
projektering som stöds av arbetssättet ICE. Vidare har även faktorer som
gruppdynamik, struktur i kommunikation och dokumentation visat sig vara
bidragande orsaker.

Nyckelord: ICE, VDC, kommunikation, dokumentation, svarstid, projektering,
projektör, disciplin, breakouts

Abstract
The design process in the construction industry is constantly changing. Larger
and more complex building projects with higher demands are becoming more
common. Successful design is a successful production. This is why the design
process must work efficiently. According to Nasa and Stanford University, the
key to successful design is to shorten the time between a question and an
answer. Together, they have developed a working method called Integrated
Concurrent Engineering (ICE) to solve that particular problem.
This study has compared four different building projects that use different
amounts of ICE in the design process to determine if the work method
contributes to a shorter response time. It will also determine if there are factors
that we do not know today affecting the response time in the design process.
The study consists of three areas. Interviews that have been made with
different actors in the various projects, observations made on the various
design meetings and also on the different working methods, but also
quantitative measurements on response times in the various projects on the
Sharepoint database.
The report has concluded that the time between question and response
becomes shorter in a design supported by ICE. Furthermore, factors such as
group dynamics, structure in communication and documentation have proved
to be contributing to the response time between the different projects.
Keywords: ICE, VDC, Communication, documentation, response time,
design, projector, discipline
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Inledning

1.1 Bakgrund
Projekteringsprocessen i byggbranschen är i ständig förändring. Det ena
projektet är inte det andra likt. För att handskas med dessa olika förhållanden
krävs specialister för att uppnå bästa möjliga resultat för varje projekt
(Stintzing, 2005). I en studie från 2014 framgår det att kommunikationen
mellan de olika aktörerna i byggbranschen är bristfällig. Vidare visar studien
att det inte har skett några större förbättringar av kommunikationen mellan
parterna i byggprocessen under perioden 2007-2013 (Svensk byggtjänst,
2014). Att samordna och integrera aktörerna i projekteringen är avgörande för
slutresultatet och är ofta bristfällig. Samordningen är inte tillräckligt
prioriterad, varken i tid eller kostnadsperspektiv, i projekteringsprocessen och
glöms ofta bort av både beställare och konsulter när upphandlingen av
projektörer sker (Stintzing, 2005).
VDC är ett arbetssätt som är framtaget på Stanford University med
utgångspunkt att på ett tydligt och standardiserat sätt effektivisera
byggnadsprocessen. Arbetssättet möjliggör ett samarbete mellan flera
inblandade aktörer i ett tidigt stadie. Vidare ger det en gemensam bas att
komplettera varandras expertis och att arbeta på ett sammanflätat sätt (Fischer
& kunz 2012). Ett verktyg i arbetssättet VDC är ICE (Fischer & kunz 2012).
Tanken är att projektörerna från olika discipliner ska, till skillnad från
traditionell projektering, sitta i samma rum och arbeta på ett mer involverande
sätt. Detta medför en ökad samverkan mellan de olika disciplinerna
(Chachere, Kunz & Levitt 2009).
Att korta ned tiden mellan fråga och svar under projekteringen är en viktig
aspekt för att projekteringsprocessen ska fungera. Målsättningen med att
implementera VDC och framförallt ICE är att lyckas med just detta.
Undersökningar visar att ICE-projektering bidrar med en snabb och kvalitativ
projekteringsprocess.(Fischer & kunz 2012).
Rapporten ska undersöka om det går att hitta mönster för vad som fungerar bra
eller vad som fungerar dåligt i projekteringsprocessen med hänsyn till svarstid.
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1.2 Syfte och Målformulering
Syftet med studien är att undersöka om projekteringsprocessen kan
effektiviseras med hjälp av användandet av ICE. Vidare ska studien ge
underlag för att tydligare se mönster för vad som fungerar bra eller vad som
fungerar dåligt under projekteringen, som stöds olika mycket av ICE, mellan
olika aktörer. Fokus kommer att vara att mäta svarstiderna och antal frågor
mellan disciplinerna och få projektörernas personliga tyckande.

1.3 Problemformulering
•
•
•

Blir svarstiderna i projekteringsprocessen kortare med hjälp av ICE?
Är det någon skillnad på disciplinerna vad avser svarstid?
Finns det några faktorer som vi idag inte känner till som påverkar
svarstiden?

1.4 Avgränsningar
Undersökningen har utgått från Veidekkes projekt och utgångspunkten är hur
de arbetar i projekteringsprocessen med VDC och ICE och där hänsyn inte
tagits till någon annan modell eller företag. Det ska även tilläggas att fyra
projekt har undersökts. Datainsamlingen har endast pågått i fyra veckor och
har enbart tagits från databasen Sharepoint. På grund av kort tidsram har
enbart Veidekkes svarstider blivit aktuella för att konsulterna inte haft
tillräcklig data för att samla in och hade därför inte gett en rättvis bild.
Datainsamlingen har också enbart avsett de stora konsultposterna, El, V, VS,
A, K. Detta val togs för att små konsultposter inte har tillräckligt att göra i
projekten i de olika skedena och hade då bidragit till ett orättvist resultat.
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2 Teori
I det här kapitlet kommer projekteringsprocessen att beskrivas. Hur den
fungerar och varierar i olika projekt samt vanliga problem som kan uppstå
under denna period i byggprocessen. Det kommer beskriva kommunikationens
och dokumentationens betydelse i projektform och vilka fördelar som finns att
hämta. Kapitlet kommer att avslutas med en beskrivning av VDC och ICE
projektering.
2.1 Projekteringsprocessen
Projekteringen bryts ner till Behovsutredning, Programarbete,
systemhandlingar, Gestaltning, Huvudhandlingar, Bygglovsprocessen,
Bygghandlingar, Förfrågningsunderlag (Hansson, Olander, Landin, Aulin &
Persson 2015). Under dessa processer utformas underlag för att ett
byggnadsverk ska kunna byggas. För att byggnadsverket ska få de egenskaper
och den utformning som önskas är det av största vikt att beskrivningar,
ritningar och all information om projektet dokumenteras och förmedlas till de
som är berörda (Stintzing 2005).
I den traditionella byggprojekteringen skapar en arkitekt från programarbetet
ett byggnadsverk. Arkitektens ritningar levereras sedan till en konstruktör som
ritar in balkar och pelare med mera för att se till att byggnadsverket håller. När
det är klart levereras ritningarna till nästa disciplin och så vidare (Anumba,
Baugh & Khalfan 2002). Dokumenten som skapas under projekteringen tas
fram av olika discipliner med olika expertområden beroende på som ska
projekteras. Varje disciplin bidrar med sin expertis. Beroende på vilka
förutsättningar projektet har och vad som måste tas fram kan en disciplin
behöva olika mycket information (Tatum 2011).

2.1.1 Svårigheter
Ett vanligt sätt att se på projekteringsprocessen är som ett “staffetlopp”. Det
blir problematiskt då en aktör ska ta över efter föregående aktör.
Vid varje överlämning sker oavsiktliga kunskapsförluster då information om
beskrivningar, ritningar och annan information tenderar att försvinna på vägen
(Stintzing 2005). Det kan också leda till att motstridiga uppgifter förs vidare i
projekteringen. Vilket kan härledas till den mänskliga faktorn och aktörernas
förmåga att ta in vad som faktiskt står i dokumenten (Hannson et al. 2015).
Traditionell projektering, som har nämnts tidigare, ger upphov till svårigheter.
Uppdelningen i arbetet ligger som grund till missförstånd och
3

missuppfattningar om projektet. Vidare leder också uppdelning till kollisioner
på ritningar och ouppklarade fel (Anumba, Baugh & Khalfan 2002). Däremot
finns det förbyggande åtgärder för att minska svårigheter i
projekteringsprocessen. Ökad kunskap hos både projektörer och beställare,
bättre samordning, tydligare rutiner och noggrannare handlingar är några
åtgärder som bör beaktas (Hansson et al. 2015).
Med ökad kommunikation i projekteringsprocessen blir ovanstående åtgärder
lättare att nå. Att utbyta information i och mellan projekt ökar samarbetet och
erfarenheten mellan aktörer (Senescu, Aranda-Mena & Haymaker
2011; Senescu & Haymaker 2013). Trots att ökad kommunikation skulle
förbättra projekteringsprocessen måste all kommunikation i alla steg och
parter också samordnas. Detta är i nuläget svårt i traditionell projektering
(Senescu, Aranda-Mena & Haymaker 2012).
2.1.2 Påverkningsmöjligheter i tidigt skede
Möjligheten att påverka projektet och dess slutresultat för en så liten kostnad
som möjligt, finns under projekteringens tidiga skeden. Förmågan att påverka
minskar ju längre projektet fortgår och kostnaden för förändring i projektet
ökar (Hansson et al. 2015). Se figur 1.
.

Figur 1 beskriver möjligheten att påverka projekteten för låg kostnad tidigt (Energilyftet, uå)

Ett korrekt utfört programskedet ger en bättre förutsättning för att utföra en
vidare lyckad projektering. Kostnaden för programskedet kan uppskattas till
0.5 till 2 procent av den totala projektkostnaden (Fristedt & Ryd 2004).
Projektering och projektledning utgör runt 10 procent (Hansson 2015). Trots
att den totala projekteringskostnaden är så liten gentemot hela projekts
kostnad, har den stor påverkan på projektets resultat (Senescu & Haymaker
2009).
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2.2 Kommuniktion
Bristen av kommunikation är ofta en anledning till fel i byggsektorn och
därför blir och är utvecklingen av kommunikation i byggbranschen viktig nu
och i framtiden (Karrbom 2012).
Att kommunikationen mellan aktörerna i ett projekt fungerar är av betydande
art för att målet ska nås. Det är även av vikt att aktörerna i projektet förstår att
kommunikationen mellan dem har inverkan på projektets resultat. En viktig
strategi för att uppnå ett fungerande informationsflöde är att aktörerna i
projektet vet; vem som behöver informationen, när de behöver den och vem
som ska ge informationen (PMBOK® guide 2004). Ofta är det inte den som
ska föra informationen vidare som blir lidande utan snarare den som står på
mottagarsidan (Senescu, Aranda-Mena & Haymaker 2012).
Kommunikation sker inte bara genom informationsutbyte (dokument, e-post,
telefonsamtal etc.) utan består mycket av signaler personer förmedlar till
varandra. Det vill säga hur och på vilka sätt vi förmedlar information till
varandra. Det har stor påverkan på hur en projektgrupp kommer att fungera
och arbeta ihop under projektet (Jansson & Ljung 2004). I och med att
byggprojekt är olika, komplexa och inte har samma stabilitett och trygghet
som andra branscher blir det extra svårt med kommunikationen (Karrbom
2012). Även att projektörer arbetar med flera olika projekt samtidigt bidrar till
problematik då fokusen flyttas mellan olika projekt (Karrbom 2012).
2.2.1 Kommunikationsplanering
Att organisera och planera sin kommunikation är grunden för hur
kommunikationen kommer att fungera i ett projekt (Jansson & Ljung 2004). I
ett projekt delas uppgifter och ansvar ut till aktörerna och detta leder till att de
behöver kommunicera med varandra. Beroende på hur det delas upp kommer
det skapa olika behov om vad gruppen kommer behöva kommunicera om.
Detta medför att en lyckad och fungerande organisation ökar möjligheterna för
en lyckad kommunikation (Jansson & Ljung 2004).
Vidare är kommunikationsplanering gjord i projektets tidiga skeden och
uppdateras under projektets gång. Kommunikationsplaneringen går ofta i
samma linje som företagets värderingar och kan alltså skiljas från företag till
företag (PMBOK® guide 2004). En god kommunikationsplanering ska leda
till att rätt information ges till den som behöver den samt att bidra till en
positiv, trygg, öppen och fungerande projektgrupp (Jansson & Ljung 2004).
En viktig faktor i kommunikationen är alla beslutfattare har tillgång till rätt
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och tillräcklig information för att kunna fatta beslut (Jansson & Ljung 2004).
Det behövs tydlighet för effektiva informationsflöden, fungerande samarbeten,
tillit mellan personer och utbyte av erfarenheter, även att få olika discipliner
att komplettera varandra med olika kompetenser (Karrbom Gustavsson 2012).
För att göra det enkelt krävs tydliga strukturer för hur och vem som besitter
den rätta informationen finns och vart den går att hitta (Jansson & Ljung
2004). Vetskapen om att information finns tillgänglig gör att deltagarna kan
känna sig trygga i ett projekt och bidrar på så sätt till att de känner sig
involverade i projektet. Problemet är att alla personer har olika behov av
tillgänglig information. Därför bör alla få tillgång till mer information än som
behövs men det ska vara enkelt och konkret att sortera ut relevant information
(Jansson & Ljung 2004).

2.3 Möten
Projekt som arbetar med personliga möten och mot relationsbyggande är alltid
mer effektiva (Jannson & Ljung 2004). Det som behövs tänkas på är hur
mötesrummet är utformat och vad som behövs för att det ska bli så effektivt
som möjligt.
Enligt Fristedt och Ryd (2003) bör dessa punkter beaktas.
• Ide
• Storlek - platser
• nyttjandefrekvens
• utformning och utrustning
• interna/externa möten
• avskärmning
• ljud
• belysning
Möten bidrar till att sammanställa olika faser, aktörer och kompetenser i en
grupp. De måste dock vara möten som uppfattas och är effektiva för
deltagarna och att aktörer upplever det värdefullt att bidra i dessa för att de ska
vara fungerande (Karrbom 2012).
Att ha stora formella möten kan ha många fördelar för projektet och
projektkommunikationen. Dels att deltagarna möts ansikte mot ansikte och det
bidrar till direkt kommunikation mellan olika aktörer. För att lyckas med ett
möte krävs en tydlig agenda och att mötet håller sig till det ämnet som det är
ämnat för, till exempel plan 1 i hus 1. Detta leder till att beslutsprocessen blir
enklare och tydligare för aktörerna. Att föra protokoll är även viktigt för att
komma ihåg att dokumentera vilka beslut som tagits under ett möte (Jansson
& Ljung 2004).
6

Nackdelarna är att det är problematiskt att ta upp alla problem som rör alla
aktörer. Ifall det är fler än 3-4 personer kan ta det väldigt lång tid att lösa alla
problem och frågor som har kommit upp. Detta blandat med agendan och
andra regler som kan förekomma på ett möte kan bidra till att folk blir tysta
och inte får ut så mycket av att delta i ett möte (Jansson & Ljung 2004).
2.3.1 Breakouts
Effektiva möten är något alla mötesdeltagare vill uppnå. Som tidigare nämnts
har stora möten både fördelar och nackdelar. Ska mycket avhandlas är risken
att mötet blir ineffektivt för mötesdeltagarna då alla inte berörs av alla punkter
som ska avhandlas på agendan. Ett sätt att undvika denna ineffektivitet är att
använda sig av så kallade breakouts. Med breakouts menas att efter att de
punkter som berör hela gruppen har avhandlats bryts gruppen ned i mindre
grupper. Smågruppernas konstellationer beror på vilka som behöver diskutera
med vilka. Detta gör att frågorna och problemen som avhandlas på mötet hela
tiden är aktuella för alla deltagare.
2.4 Dokument
Som tidigare nämnts är det till stor fördel för projektgruppen ifall deltagarna
vet vart de kan hitta information. Mycket av informationen samlas i
dokumentform och dokumenteras på olika sätt. Det viktiga när dokument
samlas i ett projekt är att göra det så enkelt som möjligt för projektgruppen att
identifiera vilket dokument som berör just den personen. Svårigheten ska inte
vara att hitta ett dokument utan fokus ska ligga på innehållet. För att underlätta
detta kan mallar utformas om hur dokumentationen och identifikationen av
dokument ska ske i ett projekt. Även hur dokument ska namnges samt hur
olika typer och versioner ska märkas ska framgå tydligt (Jansson & Ljung
2004).
2.4.1 Sharepoint
Sharepoint används av organisationer och företag för att lagra, dokumentera,
dela och få åtkomst till filer och dokument i ett projekt. I byggnadsprojekt kan
sharepoint byggas upp så att alla involverade aktörer kan få tillgång till de
olika dokument som handlar om projektet. Vanliga dokument som läggs upp i
Sharepoint är någon form beslutslogg, projektinformation, ritningar och
kontaktuppgifter till alla inblandade.
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Olika aktörer tilldelas olika hög behörighet i Sharepoint. Tanken med detta är
att t.ex. en konstruktör inte ska kunna ändra ventilationsritningarna men
samtidigt kunna ta del av dennes information.
Tanken med att använda sig av sharepoint i ett projekt är att all information
och dokumentation ska finnas tillgänglig för alla berörda parter. Som tidigare
har nämnts, skapar det en trygghet och tillhörighet (Jansson & Ljung 2004).
2.5 Digitalisering och BIM
CAD har länge varit ett verktyg för projektering av byggnadsverk.
Traditionellt sett har 2D-CAD varit väldigt utbrett och används fortfarande.
Nackdelen med detta sätt att projektera en byggnad är att alla olika projektörer
måste rita byggnaden. Först ritar arkitekten byggnaden för att visualisera
designen. När den är klar kan konstruktören rita stommen och sedan kan
installations projektörerna rita installationerna. Krävs sedan en ändring av
byggnaden måste alla berörda ritningar revideras då ritningar och
ritningsobjekt inte är sammankopplade (Erlandsson & Ängförs 2011).
Tidigare har den traditionella projekteringsprocessen liknats vid ett stafettlopp.
En projekteringsprocess som använder sig av BIM skiljer sig från den. Fokus
skiftar och en förskjutning av tid läggs på de tidiga skedena. Redan från start
inkluderas fler intressenter och projektörer för att fokus ligger snarare på
design och funktionsfrågor istället för revideringsprocesser och
ritningsproduktion. I en BIM-projektering är redan den större mängden
ritningar framtagna i de tidiga skedena. En tydlig fördel med förskjutning av
fokus är att fel och problem eller möjligheter upptäcks tidigare och ger chans
att påverka i tidigt skede. Detta är från beställarens synvinkel en chans till att
få en bättre byggnad till ett bättre pris.
Som beskrivits är fördelarna många med att förskjuta fokus till de tidigare
skedena genom att använda sig av en BIM-projektering. Vidare blir BIMprojektering ytterligare en kvalitetssäkring. Detta genom att alla fasader,
sektioner och planer är ritade i 3D och är sammankopplade med varandra.
Detta utgör en kvalitetssäkring genom att alla handlingar visar samma saker.
Ändras en vägg i en planritning ändras alltså väggen i en sektionsritning
också. Modellens olika byggnadsdelar kommunicerar alltså med varandra
(Thydell 2017).
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2.6 VDC
Virtual Design and Construction (VDC) introducerades 2001 av Center for
Integrated Facility Engineering (CIFE) vid Stanford university (Fischer &
Kunz 2012).
VDC innefattar dessa fokusområden:
• Ingenjörsmässiga modeller för Produkten, Organisationen och Processen.
• Modellbaserade analytiska metoder som inkluderar scheman, kostnader, 4D
modeller, risker
• Visualiserings metoder
• Mätdata
• Ekonomiska effekter.
(Fischer & Kunz 2004)
VDC syftar till vad som faktiskt går att hantera i ett projekt. CIFE menar att
det finns tre aspekter en projektledare kan hantera; hur produkten ska se ut,
hur organisationen som skapar produkten ska se ut och på vilket sätt
produkten ska skapas (Fischer & Kunz 2012). Dessa delar bryts ned till en
metod som kallas POP. POP innefattar Product, Organization och Process.
Dessa är de tre centrala delarna i VDC-projektering.
2.6.1 Product
Denna del av POP är själva produkten. Till själva produkten menas
utformningen av konstruktionen, materialval men även visualiseringen. Dessa
tre hanteras av datorprogram. Datorprogrammen används för att projektörerna
och aktörerna i projektet ska få en bild av hur byggnadsverket utformas med
alla komplexa system. Flera olika discipliner av olika kompetensområden
arbetar samtidigt i modellen för att hela tiden se till att deras olika
konstruktioner inte krockar med varandra. Till vissa av datorprogrammen går
det även att koppla på fler dimensioner än den givna 3D visualiseringen, det
vill säga 4D, 5D. Exempel på detta är tid och kostnad (Ballard, Fischer,
Khanzode & Reed 2006).

2.6.2 Process och Organisation
Organisationen i VDC kan se ut på olika sätt beroende på projektets behov av
expertisområden. I ett VDC projekt är organisationen de som arbetar med att
ta fram, konstruera och planera varje del i byggnadsprojektet (Fischer & Kunz
2012). Alla aktörer ska i ett tidigt skede involveras och på så sätt öka
samverkan i projektet (Veidekke 2015). Processen i ett VDC projekt handlar
om de aktiviteter som organisationen ska utföra (Fischer & Kunz 2012).
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Under projekteringen i ett VDC projekt behandlar även processen ett
arbetssätt som kallas Integrated concurrent engineering, ICE. ICE beskrivs i
avsnitt 2.7.
2.6.3 Samordning
Som tidigare nämnts är en central del av att arbeta med VDC, 3D-/Bimmodeller. Fördelarna är många med detta arbetssätt kontra det traditionella
arbetssättet med 2D-ritningarna. Samgranskning och kollisionskontroller är
två positiva aspekter (Eastman 2011).
Vid användandet av 2D-ritningar sker samgranskning och kollisionskontroller
manuellt genom att lägga ritningar på varandra för att försöka se om det finns
några kollisioner mellan olika byggnadsdelar. Detta är ett väldigt ineffektivt
sätt gällande tid, kostnad och felsäkerhet (Eastman 2011). Att samgranska 3Dmodeller sker genom att datorprogram känner av när geometriska volymer
krockar med varandra. Detta är ett effektivare sätt än att manuellt granska en
2D-ritning. Nackdelen är att datorprogrammet inte vet om den ritade volymen
är ett rör, golv eller en regel. Detta medför att om inte volymerna är ritade
solida så märker datorprogrammet, till exempel, inte om ett rör är ritat fel inuti
ett annat rör (Eastman 2011).
För att minska risken av ovanstående problem kan byggnadsdelarna tillsättas
littera. Både mått, egenskaper och materialval. Ju noggrannare information
byggnadsdelarna besitter i modellen, desto enklare och tydligare blir
samgranskningen och kollisionskontrollen. Granskningen av modeller kan dels
göras med inbyggda verktyg i modelleringsprogrammen eller av ett
tredjepartsprogram. Oftast är tredjepartsprogram mer välbyggda och tydligare
än de integrerade verktygen i modellerings programmen. I vissa
tredjepartsprogram går det även att ställa in att datorprogrammet läser av
modellen så att serviceutrymmen är tillräckligt tillgängliga. Några vanliga
tredjepartsprogram är Solibri och Navisworks.
När modellen är komplett med importer från olika discipliners modellfiler kan
en samgranskning och kollisionskontroll utföras. Den ska med fördel utföras
på storbild och med alla disciplinerna samlade. Detta för att enkelt kunna lösa
de eventuella krockar som finns och hur krocken ska elimineras och vem som
ska ändra sin modellfil (Eastman 2011).
2.6.4 Industry Foundation Classes, IFC
Vanligtvis modellerar projektörer i olika program som är anpassade för just
det som den enskilde projektören modellerar. Att projektörerna arbetar i olika
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program har sina fördelar till exempel behöver projektören bara kunna ett
program vilket medför att arbetet blir effektivare och att projektören kan det
programmet till punkt och pricka. Det som blir problematiskt med att
projektörerna arbetar i olika program är att samgranska och
kollisionskontrollera modellerna med varandra. Oftast är de enskilda
programmen inte kompatibla med varandra.
IFC är ett filformat som är framtaget för att hantera inkompatibilitet mellan
olika program. Filformatet är öppet och gör det möjligt att hantera
dataöverföring mellan datorprogram som inte är kompatibla med varandra.
(Eastman 2011). Det är framtaget för att enklare kunna arbeta i en gemensam
modell. Vanliga program detta sker i, som nämnts tidigare, är Navisworks och
Solibri.

2.7 Integrated Concurrent Engineering
1996 började NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) använda sig av ett nytt,
mer samverkande, arbetssätt under projekteringen än vad de tidigare hade
använt sig av. Med detta samverkande arbetssätt lyckades JPL att reducera
arbetstiden av ett projekt som vanligtvis brukade ta nio månader ned till tre
veckor (Chachere, Kunz & Levitt 2009).
2004 började CIFE använda JPL’s arbetssätt, som en del av VDC, i deras
projekt och utbildningar och kallade tillvägagångssättet Integrated Concurrent
Engineering (Chachere 2009). CIFE menar att orsaken till att JPL har lyckats
kapa drygt åtta månader på en projekteringstid handlar om att tiden mellan
fråga och svar minskar avsevärt när projekteringen sker i form av ett mer
samverkande arbetssätt, ICE. (Chachere, Kunz & Levitt 2009)
På ett typiskt ICE-möte sitter erfarna, stresståliga och beslutsfattande
projektörer i en och samma session. Här projekteras byggnadsverket
tillsammans i diskussion och problem som uppstår löses direkt. I traditionell
projektering, som nämnts tidigare, sitter projektörer och projekterar var för
sig. När då en oklarhet uppstår kan det dröja från dagar till veckor innan ett
svar på oklarheten ges (Chachere, Kunz & Levitt 2009). Genom att projektera
i en öppen diskussion och att alla mötesmedlemmar har beslutsfattande
befattning blir vägen mellan fråga och svar kort (Chachere, Kunz & Levitt
2009). Flera diskussioner och presentationer kan förekomma samtidigt och
projektörer beskriver att “efter ett 9 timmars ICE-möte känns det som att man
har blivit överkörd av ett tåg” (Chachere, Kunz & Levitt 2009).
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Tillskillnad från den traditionella typiskt hierarkiska projektorganisationen är
en ICE-organisation “lägre” och “bredare”. Deltagarna diskuterar i “sidled”
istället för i “vertikalled” vilket ger en mer dynamisk diskussion där flera olika
discipliner arbetar ihop för att lösa ett gemensamt problem (Chachere, Kunz &
Levitt 2009). I vanlig projektering har projektörerna flera projekt igång
samtidigt. I en strikt ICE-projektering dedikerar projektörerna all sin tid åt just
det projektet (Chachere 2009).
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3 Metod
I denna studie används både en kvalitativ undersökning och en kvantitativ
undersökning.Den kvalitativa undersökningen görs i form av intervjuer där
frågorna riktas till olika projektörer från olika discipliner och som arbetar i
olika projekt. Vidare avser den kvalitativa undersökningen också
observationer på projekteringsmötena och de olika arbetssätten i projekten.
Den kvantitativa undersökningen görs i form av mätningar från databasen
Sharepoint och avser insamling av svarstider från de olika projekten.
3.1 Kvalitativ metod
En kvalitativ metod beskrivs ofta som en metod där forskaren har en närhet till
forskningsobjektet. Detta är en metod som ska sudda ut de tydliga subjektobjekt-förhållande som i många fall utmärker en mer naturvetenskaplig metod.
Anledningen till användandet av en kvalitativ metod är att på ett så riktigt sätt
som möjligt erhålla information om den verkliga situationen som
forskningsobjektet upplever (Holme & Solvang 1997).

3.1.1 Kvalitativ intervju
En kvalitativ intervju byggs inte upp som ett frågeformulär med 1x2 frågor.
Det viktiga i en kvalitativ intervju är snarare motsatsen till ett sådant formulär,
att forskningsobjektet får uttrycka sig och dela med sig av precis de känslor
och uppfattningar den har. Det kan således vara viktigt att inte bygga upp
intervjun på standardiserade frågor utan kunna låta forskningsobjektet styra
utvecklingen av samtalet. Sammanfattningsvis kan den kvalitativa intervjun
kännetecknas som ett konventionellt samtal där informationsflödet är något
styrt (Holme & Solvang 1997).

3.2 Kvantitativ metod
Kvantitativ metod är en metod ankrad i naturvetenskapen. Som Holsti skrev
1969, “If you can’t count it, it doesn’t count”. Förutsättningen för kvantitativ
metod utgörs av två element. Det första elementet består av forskarens förförståelse om ämnet. Detta är kunskap forskaren har erhållit från tidigare
utbildning och utgör grund för teser kring vad problemet består av (Holme &
Solvang 1997). Det andra elementet består av forskarens fördomar. Dessa
ligger som grund för hur forskaren ur ett socialt perspektiv attackerar ett
problem. De två elementen influerar och påverkar därmed resultatet av
studiens upplägg. Andra faktorer spelar också en roll i studiens upplägg.
Vilken information är möjlig att få tag på? Hur mycket hjälp kan erhållas av
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kollegor? Tillgången av litteratur från olika bakgrunder Holme & Solvang
1997)
Studien kommer beakta dokument som är tagna från en Sharepoint-plattform.
Det som kommer att undersökas i dokumenten från Sharepoint är dels
svarstiderna som projektörerna registrerar men även från och till vilken
disciplin frågan gäller. Utförligare beskrivning av användandet av Sharepoint i
de olika projekten beskrivs i avsnitt 3.3.3. Med den informationen ska
analyser göras på de olika disciplinerna men framförallt Veidekke, men också
kvantitativ data från tiderna. Osäkerheten i mätningen kommer att ligga i ifall
alla projektörer kommer att använda sig fullt av Sharepoint men även
tidsbristen då studien enbart kommer att hålla på i fyra veckor (Merriam
1994).
3.2.1 Representativitet och giltighet
En viktig sak att komma ihåg när en mätning görs med kvantitativ metod är att
mätningen endast avser det som mäts. Beroende av utformning av studien kan
vissa saker glömmas bort eller inte mätas. Även då alla berörda
forskningsobjekt ska bemötas likadant kan deras intryck av situationen bli
annorlunda och ge olika utslag på mätningen. När mätningen är gjord ska
forskaren med dennes kunskap och åsikter tolka mätningens resultat för att
senare analysera den. Dessa faktorer föreligger för att det finns en osäkerhet i
mätning med kvantitativ metod (Holme & Solvang 1997).
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3.3 Genomförande
I det här delkapitlet beskrivs genomförandet av studien. Den består av
observationer, intervjuer och insamling av mätdata. Se figur 2 för fördelningen
mellan projekten.

Intervjuer
Observationer
Datainsamling

Projekt 1
4 st
3 st
20/3-18/4

Projekt 2
3 st
3 st
20/3-18/4

Projekt 3
3 st
1 st
20/3-18/4

Projekt 4
2 st
3 st
31/3-28/4

Figur 2 fördelningen mellan projekten i genomförandet

3.3.1 Observation
Observationerna har ägt rum på olika projekteringsmöten samt arbetsdagar där
alla discipliner sitter i samma rum i de olika projekten. Detta för att öka
förståelsen för projekten men även för de olika arbetssätten i projekteringen
(Merriam 1994). Det som har varit i fokus under observationerna är de
aktiviteter och samspel (kommunikation, hjälpsamhet, samarbete) som sker
mellan disciplinerna samt hur mötena/arbetsdagarna är upplagda (Merriam
1994). Observationerna har utförts som Observatör-deltagare. Det vill säga att
observationerna har varit helt kända av de berörda personerna (Merriam
1994). Under observationerna har anteckningar förts systematiskt. Direkt efter
observationerna har en sammanfattning skrivits för att enkelt kunna följa upp
till analys (Merriam 1994).

3.3.2 Intervjuer
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts. Detta för att ge resultatet
prägling av personliga tyckanden och för att fylla i de luckor som inte går att
observera och mäta (Merriam 1994). Intervjuerna som har genomförts har
varit semistrukturerade. Dels för att inte glida från ämnet och dels för att
intervjuerna ska besvara undersökningen, med den intervjuades syn på
projektering, ICE, kommunikation och dokumentation (Merriam 1994).
Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö där bara intervjuaren och den
intervjuade deltog. Alla intervjuer spelades in utom en där den intervjuade inte
godkände. Inspelningen användes som ett verktyg för att kunna analysera på
ett mer noggrannare sätt men även för att kunna gå tillbaka och återkoppla till
intervjun.
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Urvalet på de personer som har intervjuats har varit uteslutande från de projekt
studien har undersökt (Merriam 1994). Personerna har olika bakgrunder och
arbetar med olika områden för att få en så bred spridning som möjligt. Vid
urvalet valdes de intervjuade ut från de stora disciplinerna (A, K, V, VS, EL
samt personer från Veidekke) för att i så stor mån som möjligt kunna ha med
intervjuade från samma discipliner i alla projekt. Alla intervjudeltagare har
tidigare erfarenhet från olika typer av projektering och arbetssätt inom
byggprojektering. Detta gör att studien får ökad förståelse och insikt om ämnet
(Merriam 1994).
De frågor intervjuerna har byggt på är:
•

Hur ser ditt ideala arbetssätt under projekteringen ut?

•

Hur upplever du kommunikationen under projekteringen i olika projekt?

•

Upplever du att det finns någon generell skillnad i samarbetsvillighet
från de olika disciplinerna?

•

Hur tror/upplever du att ICE-projektering fungerar gentemot
“traditionell projektering”?

•

Många anser att information försvinner/ändras/tolkas när informationen
förs vidare mellan olika aktörer. Vad är din syn på detta? Något
speciellt projektskede?

•

Hur tycker du Veidekke dokumenterar de beslut som tas och framförallt
hur svaren/besluten distribueras ut till er deltagare?

3.3.3 Datainsamling
För att se den insamlade datan från de olika projekten se bilagorna.
Studien har beaktat dokument som är tagna från en sharepoint-plattform, som
är beskriven ovan. Det som har undersökts i dokumenten från Sharepoint är
dels svarstiderna som projektörerna och Veidekke har registrerat samt från och
till vilken disciplin frågan gäller. Med den informationen har analys gjorts på
de olika disciplinerna, men också kvantitativ data från tiderna. Osäkerheten
har varit ifall alla projektörer skriver in datan i Sharepoint och att mätningen
har hållit på i 4 veckor som kan ge resultatet en orättvis bild (Merriam 1994).
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Tidmätningen är utförd i dagar, där en arbetsdags är mellan 07.00-17.00.
Parametrarna som har använts är med en decimal. För att avgöra vilken tid ett
svar får har följande intervall använts.

Timmar
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
>10

Dagar
0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Det som har registrerats i ett excell-dokument är:
•
•
•
•
•
•
•

Tiden mellan fråga och svar som har kunnat utläsas i sharepoint
Från vem och till vem frågan är ställd till
Om frågan är besvarad i önskad tid
Antal frågor till
Antal besvarade frågor
Vilken mätningsvecka frågan har blivit ställd/besvarad i
Hur många frågor som har lösts i breakouts. Dock har det inte kunnat
utläsas i Projekt 1. Se figur 3 och 4.

Exempel på hur frågorna är uppbyggd och de rubriker som är viktiga för
studien:
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Figur 3 Strukturupplägg på fråga i Sharepoint i Projekt 2 & 3
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Figur 4 Strukturupplägg på fråga i Sharepoint i Projekt 1

Strukturen i Sharepoint byggs upp och projektanpassas efter vad projektet vill
ha ut av plattformen. I Projekt 1 har Veidekke valt att bygga upp plattformen
dels med mappar för ritningar och handlingar men även med en fråga/svar
sektion. Denna sektion är den som är intressant för denna studie. Veidekke har
valt att ha alla frågor samlade i en mapp. För att se hur en fråga är uppbyggd
se figur 4. Frågorna är uppbyggda på så vis att frågeställaren bestämmar när
denne är nöjd med svaret. När svaret är godkänt av frågeställaren avslutar
Veidekke frågan.
I Projekt 2 och 3 är Sharepoint plattformen uppbyggd på ett liknande sett med
att handlingar och ritningar är samlade. Fråga/svar mappen är ersatt med en
projekteringslogg. I denna logg ska alla frågor och beslut skrivas in, för att se
hur en fråga är uppbyggd se figur 3, men här finns även möjlighet att boka in
breakouts och möten. På liknande sett som i Projekt 1 så är det frågeställaren
som bestämmer när tillräcklig information är given från en fråga och även här
är det Veidekke som avslutar frågan.
Plattformen är uppbyggd på ett annorlunda sett i Projekt 4. Här har fråga/svar
och projekteringsloggen ersatts med ett exceldokument. I Exceldokumentet
finns en beslutslogg, en till/från matris se figur 5. Detta Exceldokument
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uppdateras efter varje möte. Till skillnad från de andra projekten så är det
alltså bara Veidekke som laddar upp dokument i Sharepoint.
3.4 Projektbeskrivning
I denna del presenteras de fyra olika byggnadsprojekt som har följts i denna
studie. Anledningen till att just dessa fyra projekt valts är på grund av att de är
olika. Både i kontraktssumma, byggnation och arbetssätt.
En viktig aspekt vid valet av projekt var att arbetssättet skilde sig åt under
projekteringen. Ett av projekten använde sig av ICE-projektering tre dagar i
veckan. Två av projekten använder sig av ICE-projektering en dag i veckan.
Det sista projektet använde sig av ICE-projektering en dag varannan vecka.
Vidare var två av projekten nybyggnationer av bostäder och två av projekten
var renovering samt nybyggnation av kommersiell byggnad. Spridningen av
omfattning var viktig för att få en breddad syn på projekteringen.
3.4.1 Projekt 1
Projekt 1 är fjärde och sista etappen i ett större kvarter. I denna etapp ska
Veidekke bygga fyra hus med lägenheter i. Veidekke är totalentreprenad.
Summan kommer troligtvis uppgå till 500 miljoner kronor under denna etapp.
Under studien är projektet i bygghandlingsskedet.
Arbetssättet under projekteringen är att projektörerna arbetar var för sig på
respektive kontor. Varje måndag har Veidekke ett internmöte där de går
igenom alla frågor som har dykt upp i sharepoint och besvarar dessa.
Varannan onsdag har projekteringsgruppen ett avstämningsmöte där ordet går
runt till de olika deltagarna. Tanken är att projektörerna uppdaterar varandra
om hur långt de har kommit, vad som ska göras och vilka problem som har
uppstått. Varannan onsdag har de avsatt en längre tid för ett mer involverande
arbetsmöte eller så kallat ICE-möte. I mån av tid är tanken att de ska utgå från
en gemensam 3D-modell där de ska hantera de kollisioner och problem som
uppstått. Problemen löses gemensamt och på ett involverat arbetssätt. Detta
arbetsmöte eller så kallade ICE-möte är den grad Veidekke har vill arbeta med
ICE i detta projekt.
3.4.2 Projekt 2
Veidekke ingår i ett ramavtal som gäller för Projekt 2. Ramavtalet gäller i tre
år med möjlighet till förlängning på ett år. Kontraktsformen är
totalentreprenad med samverkan. När anbuden utvärderades valdes Veidekke
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på grund av en kombination av pris, arbetssätt och deras kunnande inom
BIM/VDC. Det projekt denna studie följer är en renovering och ombyggnad
av en kommersiell byggnad. Budgeterad kostnad för detta projekt är ca 250
miljoner kronor. Projekteringen befinner sig under denna studie i
bygghandlingsskedet
Projekteringen kommer att ske med hjälp av ICE i så stor utsträckning som
möjligt. Tanken är att tre dagar i veckan ska projektörerna sitta tillsammans i
ett och samma rum på Veidekkes kontor och projektera. De projektörer som
ska vara på plats är en kärngrupp bestående av A, K, V, VS, EL. Andra
projektörer, till exempel brand, kommer dit vid behov. För att lyckas med att
alla projektörer enbart ska jobba med detta arbetssätt har avtal slutits och
projektörerna har lämnat en budgeterad tidrapport. Ifall projektörerna går
utanför denna tidrapport krävs tydlig dokumentation.
Projektörerna har en gemensam IFC-fil som de arbetar emot. I och med att
flera olika program används i projektet, Revit, Teckla och MagiCAD, måste
de samordnas till en IFC-fil. Detta sker varje torsdag.
Projektet har ett involveringsmöte varje morgon där de går varvet runt och tar
upp vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i gruppen och
projekteringen. Efter det får varje disciplin berätta vad som står på ens agenda
för dagen. Vidare har de ett tidsavstämningsmöte varje onsdag. På detta möte
stämmer projekteringsledaren av hur tidsplanen ser ut för alla projektörerna.
Ifall det är förseningar utreds orsaken till detta och vad som behövs åtgärdas
för att åter vara i fas. Veckan avslutas med ett avstämningsmöte och går varvet
runt för att sammanfatta veckans arbete, vilka frågor som har dykt upp samt
vad som händer nästkommande vecka.
3.4.3 Projekt 3
Projekt 3 är en totalentreprenad med strategisk partnering. De ska bygga totalt
fyrtioåtta nya lägenheter med utökad tillgänglighet. Projektet är uppdelat i två
delar. En del är en byggnad som ska byggas ihop med en befintlig byggnad
som kommer att bestå av ytterligare sexton lägenheter. Förutom lägenheter
kommer det även finnas ett gemensamt utrymme. Den andra byggnaden är
fristående och ska bestå av trettiotvå stycken lägenheter med varierande
storlek av ettor, tvåor och treor.
De har avsatt en hel dag i veckan för ett ICE-möte på Veidekkes kontor. De
discipliner som alltid är med är A, K, VVS, EL samt beställare. Andra
discipliner, till exempel brand, blir kallade vid behov. Under denna dag har de
en tydlig agenda där de går igenom frågor, beslut, problem och vad som
händer näst i projektet. Ett verktyg som används är en samordnad IFC-modell
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som ger underlag för, till exempel, kollisioner och en tydligare visualisering
av byggnadsverket.
Då de har gått igenom de frågor som berör alla discipliner delar projektörerna
upp sig i mindre grupper, så kallade breakouts. I dessa breakouts diskuterar de
berörda disciplinerna deras gemensamma frågor. Efter avklarade breakouts
återsamlas de återigen och går gemensamt igenom de beslut som har tagits
under dagen.
3.4.4 Projekt 4
Projekt 4 är en totalentreprenad där 47 hyreslägenheter ska byggas och
projekteras. Kontraktssumman är på 58 miljoner. Projektet är under studien
precis i början av systemhandlingsskedet. Den beräknade projekteringstiden är
tolv veckor.
Under projekteringen ska de ha ett projekteringsmöte en gång i veckan i tre
timmar mellan 09.00-12.00. Rummet de sitter i är format som en hästsko med
en från - och tillmatris i centrum som visar vilken disciplin som ställer en
fråga till en viss disciplin. Se figur 5.

Figur 5 Från och till- matris i Projekt 4

Under mötet har de en tydlig agenda som de följer där de bland annat stämmer
av tidplan, går igenom matrisen, vart varje disciplin befinner sig i och
kollisionskontroller. Efter att de gått igenom det som berör alla delar de upp
sig i breakouts och diskuterar de frågor som har kommit upp. Till skillnad från
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de andra projekten arbetar de mer med ett projekteringsprotokoll som
uppdateras efter varje möte och inte fråga/svar eller projekteringslogg i
Sharepoint som de andra projekten.

3.5 Reliabilitet
3.5.1 Källkritik
Majoriteten av de publiceringar som har används i denna studie är utgivna vid
ett universitet. Detta skapar en stor trovärdighet då dessa har granskats och
valts ut för utlåning till studenter. Vidare har även en del publiceringar från
Center of integrated facility engineering vid Stanford university används.
Dessa publikationer är trovärdiga för att de är ledande inom forskning på
området studien berör. I studien har ett examensarbete utgivet av Lunds
tekniska högskola används. Detta har granskats av handledare och examinator
från universitetet och anses då vara trovärdigt.

3.5.2 Metodval
Valet att använda sig av intervjuer, observationer och insamling av data har
varit för att få så stor förståelse och insikt i ämnet som möjligt. Fördelningen
mellan projekten avseende intervjuer och observationer har skiljts något åt.
Det som skiljs åt är att på ett projekt utfördes bara två intervjuer istället för tre
och fyra och på ett projekt utfördes en observation istället för tre. Det kan ha
haft inverkan på resultatet. Se figur 2 för fördelningen av genomförandet.
För att få ett rättvisare och tydligare resultat borde en längre studie
genomföras. I och med att datainsamlingen har hållit på i fyra veckor på grund
av tidsbrist så kan det ge en orättvis bild av svarstiderna. I studien har enbart
de stora disciplinerna varit med för att projekten som studien följer är i olika
skeden. Detta beror på att disciplinerna ska ha liknande arbetsbörda genom
projekten.
En aspekt som kan gett utslag på intervjuerna är att i studien har två personer
intervjuat. Detta kan ha gett intervjurespondanterna olika intryck och således
påverkat resultatet.
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4 Resultat
I följande kapitel kommer resultatet av denna studie att presenteras. Empirin
består av observationer, intervjuer och mätningar. Det som har framkommit i
resultatet är faktorer som påverkar vad som fungerar bra respektive dåligt med
hänsyn till projektering, ICE-projektering, dokumentation och kommunikation
i projekteringsprocessen. Kapitlet inleds med resultat från intervjustudien och
övergår till resultat från observationerna. Kapitel 4 avslutas med resultatet av
mätningarna.
4.1 Resultat från intervjuer
4.1.1 Åsikter om projekteringsprocessen
Det som kan verka självklart men som alla, oavsett projekt eller position,
betonat vikten av är tydlighet och struktur. Detta gäller mötesstrategier,
kommunikation, arbetssätt, tidsramar, dokumentation, beslut eller svar på
frågor. Det är en genomgående åsikt under hela projekteringsprocessen.
Alla intervjudeltagare är överens om att en god gruppdynamik är en viktig
faktor för en lyckad projektering. Projekteringsgruppens konstellation bidrar
till att olika faktorer måste tas i beräkning. Olika människor har olika behov
som måste tillgodoses för att en trivsam och produktiv stämning ska skapas
och behållas. Det är projekteringsledarens roll att se till att projektörerna har
samma ambitioner och arbetar mot samma mål. En bra projekteringsledare
hänger sig till projekteringsgruppen och ser till att detta uppnås.
När det kommer till mötesstrategier råder det olika åsikter. De åsikter som alla
intervjudeltagarna är ense om är att möten är viktigt och att de ska vara
effektiva. Däremot hur detta uppnås är de oense om. Vad de är däremot är
ense om är att det ska vara en tydlig och strukturerad agenda oavsett mötestyp.
Vidare vill vissa ha stora möten med högt deltagarantal för att få en personlig
kontakt med de deltagande aktörerna och på sätt få incitament att göra ett bra
arbete. Vissa vill ha små möten där bara de punkter de berörs av hanteras på
det mötet. Ett arbetssätt som har gehör hos intervjudeltagarna är att kombinera
de stora mötena med de små effektiva mötena genom att ha breakouts. I dessa
breakouts är det uppskattat hos aktörerna att hantera problemlösning och
framförallt de frågor som inte berör alla disciplinerna för att öka
möteseffektivitet och minska dötid.
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4.1.2 Samspel mellan dokumentation och kommunikation
Upplevelsen av att dokumentera i Sharepoint är olika beroende på vilken del
av dokumentationen som berörs. Flera personer anser att fördelarna är att all
dokumentation och information är samlad på en och samma plats samt att
projektanpassade lösningar går att tillämpa. Även att all information är synlig
för alla inblandade aktörer anses positivt. Däremot anses nackdelarna vara att
databasen är otydlig, ostrukturerad och svår att orientera sig i. Det är svårt att
följa upp de beslut som har tagits, de frågor som har ställts och att hitta den
information som berör sin egen disciplin. Aviseringen av information som
berör en verkar vara otydliga men har utvecklingspotential. Som projektör
verkar en tydlig och strukturerad beslutslista som är avsedd för varje enskild
disciplin vara att föredra för att få bättre koll på sin egen del.
Svårigheterna med dokumentationen är i många fall att fysiskt göra den. Där
spelar den mänskliga faktorn stor roll. Det är lätt att glömma att dokumentera
mindre beslut när kommunikationen sker under breakouts, telefonsamtal, ICEmöten, med andra ord; direktkommunikation. Flera aktörer anser även att det
blir stressigt och att det är tidskrävande att dokumentera de beslut som tas,
framförallt under ICE-projektering. Då anser de flesta att fördelarna med de
snabba kommunikationsvägarna försvinner. En positiv aspekt med
dokumentationen i Sharepoint är att det är Veidekke själva som godkänner när
en fråga är avslutad. Detta har en del intervjudeltagare poängterat vara en
positiv aspekt med Sharepoint. Det minimerar risken för fel beslut och är en
extra livrem för de inblandade aktörerna.
4.1.3 Förbättringsförslag
För att uppleva ett lyckat projekt och minska missförstånden i en projektering
är det viktigt med tydliga kommunikationsvägar och regler för hur
kommunikationen ska ske i projektet. Vad som kan underlätta är att en duktig,
erfaren, kunnig och involverande projekteringsledare styr. Det bidrar ofta till
bättre gruppdynamik och tydligare gemensamma mål. Ett bra verktyg för att
öppna upp kommunikationsvägarna i en projektgrupp verkar vara att låta alla
projektörer få komma till tals. Detta kan ske dagligen eller veckovis beroende
på projekteringssätt. Där får de ta upp saker de arbetar med, vad de ska arbeta
med till nästa gång och vad som är bra eller vad som kan förbättras med
arbetssättet/projektet.
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4.1.4 ICE
De två punkterna som har lyfts fram mest avseende ICE-projektering är de
positiva med de korta kommunikationsvägarna och nackdelarna med att lämna
sin kunskapsbas på sitt egna kontor. Ifall det har beslutats att använda sig av
ICE-projektering flera dagar i veckan gäller det att disciplinerna är där
samtidigt, annars försvinner fördelen med de korta kommunikationsvägarna.
Problematiken är att alla discipliner har olika mycket arbetsbörda och
förmodligen arbetar med flera projekt samtidigt. Detta gör det svårt att
optimera ICE-projekteringen då alla discipliner inte kan, av olika orsaker, vara
på plats samtidigt. Fördelen med att bara använda ICE-projektering en dag i
veckan är att alla discipliner då är på plats. För att få ut så mycket som möjligt
av ett ICE-möte krävs det en tydlig agenda och delaktighet och förberedelsen
hos projektörerna så att värdefulla och problemlösande breakouts kan ske.
Nackdelen med att kunskapsbasen försvinner kan göra att det blir en omvänd
problematik avseende beslut och svarstid då återkoppling med kontoret kan
behövas göras. Därför har det lyfts fram att använda sig av ICE i behov,
alternativt bara använda ICE i avseende i ett problemlösningsmöte och inte att
projektera tillsammans.
För att få ICE att lyckas krävs det även att projektörerna är villiga att arbeta på
ett involverande sätt som ICE innebär. Att de besitter rätt kunskap och är
beredda att arbeta annorlunda gentemot traditionell projektering. Även att
projekteringsledaren har erfarenhet, kompetens och förståelse så att ICEprojekteringen sköts på rätt sätt och kan bli effektiv.
Även resurserna i form av lokal och utrustning blir en kostnadsfråga som är
viktig för att få en lyckad ICE-projektering. Tillräckligt bra teknisk utrustning
som klarar de program som används, men även ha en lokal som är anpassad
för ICE. I en ICE-anpassad lokal ska tillräckligt utrymme för alla projektörer
finnas så att de ska kunna arbeta ledigt. Möjligheten till genomgångar, till
exempel av en samordningsmodell, på storbild ska även kunna genomföras.
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4.2 Observation
I detta avsnitt beskrivs observationerna som gjorts ute på de olika projekten.
De kommer att presenteras i ett avsnitt var för sig. På Projekt 1 har tre
observationer utförst, på Projekt 2 har tre observationer utförts, på Projekt 3
har 1 observation utförts och på Projekt 4 har 3 observationer utförts.
Resultatet kommer att beskriva samma tre områden som intervjuerna
beskrivit. Vad som fungerar bra/dåligt med projektets arbetssätt, arbetet med
ICE och kommunikation/dokumentation.
4.2.1 Projekt 1
För utförlig projektbeskrivning se avsnitt 3.4.1.
De finns en tydlig agenda inför varje möte med områden som ska behandlas.
Under projekteringsmötet går de igenom alla frågor och svar som är
dokumenterade i Sharepoint som ännu inte är avklarade. Där tar de upp
frågorna för diskussion och involverar alla närvarande discipliner på mötet.
Det märks att vissa frågor, framförallt gällande Sharepointanvändningen, är
infekterade i gruppen. På grund av de infekterade frågorna var det tydligt att
deltagarna ville starta sina breakouts så fort som möjligt och försöka lösa
problemen sinsemellan. Det är oklart om de beslut som togs under dessa
breakouts dokumenterades när Sharepoint, som sagt, är ett infekterat ämne.
En disciplin i Projekt 1 var engelskspråkig vilket bidrog till en tydlig
språkbarriär. Det hölls separata möten med den disciplinen och när den
disciplinen deltog på de gemensamma mötena fördes inte alls samma
fackmässiga diskussioner. Detta för att språket var ett tydligt problem för vissa
parter.
4.2.2 Projekt 2
För utförlig projektbeskrivning se avsnitt 3.4.2.
Projekt 2, som tidigare nämnts, är det projekt som använder sig av full ICEprojektering tre dagar i veckan där tanken är att disciplinerna ska sitta och
projektera tillsammans. De tydliga fördelarna med korta beslutsvägar mellan
fråga och svar kunde beaktas. Däremot satt projektörerna mesta tiden och
projekterade för sig själva. När det dök upp en fråga kunde den oftast besvaras
fort då de sitter i samma rum. Det som kan bli ett problem i den situationen är
ifall beslutet och frågorna inte dokumenteras, det kan varken bekräftas eller
dementeras.
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Det som även har studerats och iakttagits är avsaknaden av discipliner och
projektörer på plats. Detta medför att syftet med ICE blir lidande och de
projektörer som är på plats går då miste om nyttan med de korta svarstiderna.
Avsaknaden av sin naturliga kunskapsbas från sitt egna hemmakontor
bevittnades. Ett exempel var att en projektör behövde arbeta i ett annat
program än den var van vid. Projektörens kollega, som var kunnig i just det
programmet, var inte på plats vilket resulterade i ett något ineffektivt arbete
den dagen.
Överlag verkade det som om de hade en god gruppdynamik i projekteringen.
Många var ovana att arbeta med ICE-projektering men de utgav ändå en
positiv känsla till arbetssättet. Något som verkade fungera väldigt bra och
även uppskattades av projektörerna var involveringsmötet. Alla fick komma
till tals och även ge förslag på förbättringsåtgärder.
4.2.3 Projekt 3
För utförlig projektbeskrivning se avsnitt 3.4.3.
I projekt 3 används ICE-projektering en halvdag i veckan. Det är egentligen
ett längre projekteringsmöte där frågor som berör alla aktörer avhandlas först
för att sedan bryta ned mötet i breakouts. Mötet har en tydlig agenda och
startas med en genomgång där alla får berätta vad de arbetar med och hur
långt de har kommit. Breakoutsens konstellationer är konstruerade sedan
innan beroende vilka behov som finns just då. På detta sett tas beslut med
korta kommunikationsvägar. Alla beslut som tas ska dokumenteras i
Sharepoint vilket deltagarna poängterar är problematiskt. Det tas väldigt
många små beslut som de upplever är svårt att hinna dokumentera. Efter att
breakoutsen är avklarade samlas alla återigen i storgrupp för att gå igenom de
beslut som har tagits så att alla vet vilka beslut som fattats från breakouts de
inte har närvarat i. Det blir också ett sätt att försäkra sig om att inga felbeslut
har tagits eller att någon har missuppfattat ett beslut. När genomgången är klar
öppnar projekteringsledaren upp för feedback i helgrupp för att få in åsikter
från alla deltagare om hur de kan förbättra detta arbetssätt.
En kollisionskontroll utförs där de gemensamt på storbild går igenom de
krockar som har uppstått i samordningen av modellen. De reder ut direkt vem
som ska åtgärda felet alternativt hur lösningen ska bli istället.
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4.2.4 Projekt 4
För utförlig projektbeskrivning se avsnitt 3.4.4
Projekt 4 är ganska likt Projekt 3 till arbetssättet. Tydlig agenda på mötet där
frågor och information som berör alla inblandade avhandlas först. När det är
klart går ordet runt till alla i projekteringsgruppen och alla ska skriva upp de
frågor eller problemställningar de har. Frågorna sätts upp på en från/till matris
som de går igenom varje vecka. Tanken är att på varje möte återkoppla till
fråga/svar matrisen för att avhandla nya frågor och på så sätt inte låta frågor
följa med vecka efter vecka. Efter att de gemensamma frågorna har avhandlats
delas gruppen upp i arbetsgrupper/breakouts för att på liknande sätt som i
Projekt 3 diskutera gemensamma frågeställningar och problem. Skillnaden
mellan Projekt 3 och Projekt 4 i detta arbetssätt är att i Projekt 4 använder de
sig inte av återkoppling efter avslutade breakouts. Det beslut som tas och de
frågor som dyker upp tas inte upp i hela gruppen efteråt. När projektörerna är
klara med sin del avviker de från mötet.
Från/till matrisen dokumenteras även digitalt. Veidekke har en
entreprenadingenjör som skriver in frågorna i Sharepoint, som ett tradtionellt
projekteringsprotokoll, efter varje möte så att alla har tillgång till frågorna
även i veckorna. Att frågorna bara avhandlas på mötena kan leda till att
svarstiderna blir onödigt långa. Arbetet med fysiska lappar som läses upp högt
och tydligt ger en förståelse för vilka problem/möjligheter gruppen står inför
och verkar skapa en involverande känsla.
Projekt 4 är i systemhandlingsskedet och några 3D-modeller är ännu inte
aktuella. Arbetet har beskrivits att gemensamma kollisionskontroller ska
genomföras under projekteringsmötena. Även här ska lösningar till krockar
lösas direkt.
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4.3 Resultat från datainsamlingen
I det här avsnittet kommer resultatet av insamlingen av data från de olika
projekten. Det som kommer att presenteras är ett diagram för varje projekt
som visar Veidekkes svarstider, hur många frågor varje disciplin har fått varje
mätningsvecka, hur många de har besvarat, hur många som har blivit
besvarade i tid samt hur många frågor som inte har blivit besvarade i tid. För
att se hur metoden har gått till se avsnitt 3.3.3.
4.3.1 Projekt 1

Svarstider Projekt 1
12
10,2
10
10,1

10,3

8
Svarstider

6
5,1
4
2
0

3,5

3,6

4,1
3,7

4,6

Snittid

4,2

1,6
0,4

Figur 6 Diagram över Veidekkes svarstider i projekt 2

Veidekkes snittid avseende de registrerade frågorna är på 5.1 dagar vilket kan
utläsas i figur 6. Vidare beskriver även figur 6 alla de registrerade svarstiderna
av Veidekke i Projekt 1 under mätningstiden.
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Antal frågor till
1

2

3

4

Totalt

35
30
25
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5
0
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VVS

EL

Veidekke

Totalt

Figur 7 Diagram över frågor till discipliner veckovis för projekt 1

Figur 7 skildrar alla frågor som ställts i Projekt 1 under mätningstiden till de
olika disciplinerna. Som tydligt urskiljs i figur 7 är majoriteten av frågorna till
Veidekke. Totalt har 30 frågor ställts i Projekt 1 under mätningstiden. Av
dessa 30 är 24 ställda till Veidekke.

Antal besvarade frågor veckovis
1

2

3

4

Totalt

25
20
15
10
5
0
A

K

VVS

EL

Veidekke

Totalt

Figur 8 Diagram över besvarade frågor av disciplinerna veckovis projekt 1.

Figur 8 skildrar antal frågor som har besvarats av de olika disciplinerna
veckovis. Totalt har 22 av 30 frågor svarats på under mätningstiden. Enligt
figur 7 så är det fem frågor som ställdes mätningsvecka fyra vilket kan ha
bidragit till att det är åtta obesvarade frågor när mätningstiden var slut. Totalt
har Veidekke svarat på 19 av sina 24 frågor under mätningstiden.
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Antal frågor besvarade i tid
A

K

VVS

EL

Veidekke

6
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4
3
2
1
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Fråga från

A

K

VVS

EL

Veidekke

Figur 9 Diagram över frågor besvarade i tid disciplinvis för projekt 1

Figur 9 visar antalet frågor i Projekt 1 som har besvarats i tid och från vem
frågan är ställd. Veidekke har av sina totalt 19 besvarade frågor svarat på 8 i
tid.

Frågor ej besvarade i tid
A

K

VVS

EL

Veidekke

14
12
10
8
6
4
2
0
Fråga från

A

K

VVS

EL

Veidekke

Figur 10 Diagram över frågor som inte har besvarats i tid disciplinvis projekt 1

Som tydligt går att urskilja i figur 10 är att det bara är Veidekke som har fått
frågor och inte besvarat dessa i tid. Av Veidekkes 24 frågor har 14 inte
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besvarats i tid. Två av Veidekkes 24 frågor har deadline utanför mätningen
och kan således inte bedömmas.
4.3.2 Projekt 2

Svarstid Projekt 2
16,00
14,80

14,00

12,90

12,00

10,20

10,00

Svarstider

8,00

Snittid

6,00
4,00

4,30
3,70

3,81

2,00

1,90
1,20
0,50

0,00

0,00

Figur 11 Diagram över Veidekkes svarstider i projekt 2

Veidekke har en snittid på 3,8 dagar. Däremot hade den snittiden varit 1,2
dagar ifall de tre längsta tiderna inte hade varit med, se figur 11. Projekt 2 är
det projekt som studien har följt som har flest korta svarstider.

Antal frågor till
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Figur 12 Diagram över frågor till discipliner veckovis för projekt 2

I Projekt 2 till skillnad från Projekt 1 har fler discipliner fått fler frågor ställda
till sig. Se figur 12 för att se vilka disciplinerna som har fått frågor från vem
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och hur många. Av totalt 31 ställda frågor i Projekt 2 har Veidekke fått 16
stycken.

Antal besvarade frågor veckovis
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Figur 13 Diagram över besvarade frågor av disciplinerna veckovis projekt

Av totalt 31 ställda frågor har 25 stycken besvarats. Veidekke har besvarat 13
av 16 möjliga. Det som kan urkiljas är att Veidekke har fått 3 stycken frågor
mätningsvecka 4, se figur 12, vilket kan påverka att det är just 3 stycken
frågor som inte har besvarats.

Antal frågor besvarade i tid
A
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Figur 14 Diagram över frågor besvarade i tid disciplinvis för projekt 2.

Ur figur 14 går det att urskilja att 14 frågor av 31 ställda har besvarats i tid
under mätningstiden. Veidekke har besvarat 9 stycken i tid av de 16 frågor de
har fått.
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Antal frågor ej besvarade i tid
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Figur 15 Diagram över frågor som inte har besvarats i tid disciplinvis projekt 2

Totalt har 15 stycken frågor av 31 möjliga blviit besvarade i tid, se figur 15.
Enligt figur 14 och figur 15 är 29 stycken frågor registrerade ifall det har blivit
besvarade i tid eller inte. I och med att det är 31 registrerade frågor totalt, se
figur 12, kan två stycken frågor i projektet inte bekräftas ifall de är besvarade i
tid eller inte. Veidekke har inte besvarat 6 sycken av sina frågor i tid.

4.3.3 Projekt 3

Svarstider Projekt 3
7
6,1

6
5
3,9 4,1

4
3
2

2,7

2,4

Svarstider
Snittid

1,4 1,4

1
0
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0,9 0,9
0

0,3

Figur 16 Diagram över Veidekkes svarstider i projekt 3
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Något som urskiljer sig från de andra projekten är att Projekt 3 har ett brett
spann vad gäller svarstider, nästan linjär, se figur 16. Snittiden är 2,4 dagar i
Projek 3 under mätningstiden och det är även den kortaste snittiden i denna
studie.
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Figur 17 Diagram över frågor till discipliner veckovis för projekt 3

Antalet frågor till Veidekke i Projekt 3 är 11 stycken under mätningstiden.
Totalt är 15 stycken frågor registrerade i projekten och det är färre jämför med
de andra projekten.
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1

2

3

4

Totalt

16
14
12
10
8
6
4
2
0
A

K

VVS

EL

Veidekke

Totalt

Figur 18 Diagram över besvarade frågor av disciplinerna veckovis projekt 3.

Av totalt 15 ställda frågor har 14 besvarats vilket är det projekt med störst
andel svarade frågor gentemot ställda frågor. Veidekke har i Projekt 3 svarat
på alla frågor under mätningstiden.
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Antal frågor besvarade i tid
A

K

VVS

EL

Veidekke

5
4
3
2
1
0
Fråga från

A

K

VVS

EL

Veidekke

Figur 19 Diagram över besvarade frågor av disciplinerna veckovis projekt 3.

Från figur 19 går det att urskilja att 14 frågor har besvarats i tid i Projekt 3.
Av 15 ställda frågor , se figur 17, är 14 besvarade i tid.

Antal frågor ej besvarade i tid
A

K

VVS

EL

Veidekke

2

1

0
Fråga från

A

K

VVS

EL

Veidekke

Figur 20 Diagram över frågor som inte har besvarats i tid disciplinvis projekt 3.

Enligt figur 20 har K besvarat en fråga utanför önskat tidsspann.
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4.3.4 Projekt 4
Projekt 4 är, som tidigare nämnts, något annorlunda. Datainsamlingen har
blivit något svårare då de inte registrerar frågorna som i de andra projekten
och därför omöjligt att läsa av en exakt tid. Studien har då registrerat dels de
frågor som har kommit upp på från - och till matrisen, se figur 5, och vilka
frågor som försvinner från matrisen. När de försvinner räknas de frågorna som
att de har blivit besvarade. Utöver frågor som har registrerats på matrisen
förekommer även frågor som har beslutats direkt på mötet/breakouts samma
dag. Då har dessa frågor ej registrerats på matrisen utan kommit upp direkt på
beslutsloggen.

Antal frågor till
1

2

3

4

Totalt

25
20
15
10
5
0
A

K

VVS

EL

Veidekke

Totalt

Figur 21 Diagram över frågor till discipliner veckovis för projekt 4

I Projekt 4 är fördelningen av frågor mellan disciplinerna mycket bred. Av
totalt 20 registrerade har Veidekke enbart fått 7 stycken vilken är en betydligt
mindre andel än de tidigare projekten.
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Antal besvarade frågor
1

2

3

4

Totalt

4
3
2
1
0
A

K

VVS

EL

PL

Totalt

Figur 22 Diagram över besvarade frågor av disciplinerna veckovis projekt 4.

I Projekt 4 är svarsfrekvensen lägre än de andra projekten. Av totalt 20 ställde
frågor, se figur 21, är enbart 4 svarade på. Det som ska tas i åtanke är att
Projekt 4 är i ett tidigt stadie i projekteringen och det kan ha haft påverkan på
svarsfrekvensen.

Antal frågor lösta på breakouts
1

2

3

4

Totalt

14
12
10
8
6
4
2
0
A

K

VVS

EL

Veidekke

Totalt

Figur 23 Diagram över lösta frågor på breakouts alternativt direkt på mötet

Totalt har 13 frågor blivit lösta antingen på breakouts eller direkt på mötet.
Dessa frågor har aldrig varit en del av fråga/svar matrisen utan har lösts
samma dag. Detta projekt är likt Projekt 2 i det avseendet att alla discipliner
är involverade i de registrerade frågorna.
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5 Analys
I det här kapitlet ska resultatet analyseras med hjälp av de teorier som tidigare
har tagits upp. Områden som ligger till grund för frågeställningarna kommer
att analyseras och kopplingar kommer att göras mellan projekten för att lättare
att kunna urskilja och jämföra dem sinsemellan. Analysen kommer att ligga
till grund för slutsatsen.
5.1 Dokumentation
I Projekt 1 var de intervjuade väldigt skeptiska till valet av uppbyggnaden och
strukturen i Sharepoint. Detta märktes av under de observationer och
intervjuer som utfördes. Som tidigare nämnts blev stämningen infekterad när
frågor från eller hantering av Sharepoint dök upp på mötena i Projekt 1. I de
övriga projekten hade Veidekke valt att bygga upp Sharepoint på ett annat sätt.
Det kändes spontant som att dokumentationen fungerade bättre i de projekten.
Projekt 2 och 3 valde att använda sig av en projekteringslogg och i Projekt 4
använde de sig av en fråga från/till matris och även en traditionell beslutslogg.
Den infekterade stämningen märktes inte av lika tydligt i Projekt 2,3 och 4,
men däremot lyftes det fram av flera att en tydlig beslutslogg hade varit att
föredra i Projekt 1, 2 och 3. Anledningen till att så många vill ha en
beslutslogg kan bero på att strukturen i Sharepoint är otydlig och att den är
svår att orientera sig i samt att hitta de innehåll och beslut som berör en själv
(Jansson & Ljung 2004). En aspekt som stärker denna tes är hur Projekt 4 har
valt att arbeta med dokumentation av frågor och beslut. Från observationerna
tycks det vara en bra kombination att använda sig av en beslutslogg och en
från/till matris som behandlar frågor, se figur 5. Detta fungerar bra för att det
skapar en involvering dels för att den är fysiskt och känns äkta, men även för
att alla kan se vilka beslut som tagits samt även se de olika aktuella frågorna
mellan andra projektörer. I och med att all information är synlig men samtidigt
tydlig vad som berör en själv så skapar det en trygghetskänsla (Jansson &
Ljung 2004)
Problematiken som alla intervjuade var ense om var att det är svårt att
dokumentera alla beslut som tas till exempel från breakouts eller under ICEprojekteringen som sker i Projekt 2. Detta kan vara en anledning till att så få
frågor har registrerats i Projekt 3 jämför med de andra projekten, ungefär
hälften. Trots att det finns möjlighet i Projekt 3 att gå igenom de frågor som
behandlats under breakoutsen kan fokuset vara på de frågor som redan är
registrerade i Sharepoint. På grund av detta kan små beslut glömmas bort. På
liknande sätt glöms frågor och svar att registreras i Projekt 2. I och med
närheten till varandra under ICE-projektering upplevs det som om att fler små
40

frågor ställs och fler små beslut tas. Detta bekräftades både av observationerna
och av intervjuerna. Det är också möjligt att de går hand i hand med att de vill
ha mötena och arbetet så effektivt som möjligt och då prioriteras
dokumentationen omedvetet bort (Karrbom 2012).
En positivt aspekt som har lyfts fram som var bra med Sharepoint var att all
information och dokumentation finns på samma plats, vilket även bekräftas av
Jansson och Ljung (2004), vilket i sin tur skapar en trygghetskänsla.
5.2 Svarstid
Som figur 7 visar var frågorna i Projekt 1 nästan uteslutande till Veidekke. Att
Veidekke väljer att svara på alla ställda frågor en gång i veckan kan hämma
aktörers arbete genom att de inte får svar direkt. I intervjuerna framgår det att
det är projekteringsledaren som oftast sätter ambitionsnivån i ett projekt. Ett
sådant val av arbetssätt kan således också vara en aspekt för att svar- och
användarfrekvensen är så pass låg av projektörerna i Projekt 1. Från figur 9
och figur 10 går det att utläsa att frågorna i Projekt 1 är nästan helt uteslutande
ställda från en disciplin. I Projekt 3 svarade Veidekke på frågor när som helst i
veckan och det arbetssättet bidrar till varierande svarstider, se figur 16. Här
syns en tydlig skillnad avseende arbetssätt mellan Projekt 3 och Projekt 1 där
svarstiderna nästan oavkortat var en vecka, se figur 6 och figur 16. Eftersom
projektörerna vet att Veidekke i Projekt 1 svarar på frågor en gång i veckan
kan det leda till att andra kommunikationsvägar måste användas vilket också
kan bekräftas av intervjuerna. Att resultatet av den kvantitativa mätningen i
Projekt 1 av svarstiden blev 5,1 dagar, se figur 6, är ganska väntat då
majoriteten av frågorna är till Veidekke och som sagt svarar de på frågor en
gång i veckan. Detta speglar också resultatet då antagligen de flesta frågor
och problem löstes i andra forum/kommunikationssätt. Problemet blir då att
antagligen mycket av dokumentationen blir glömd, alternativt finns på en
annan plats som studien ej har tagit del av. Detta är en stor orsak till varför det
inte går att dra en given slutsats avseende svarstider för de andra disciplinerna.
Arbetssättet i Projekt 2 skiljer sig som sagt från alla de andra projekten, se
kapitel 3.4.2. I och med det känns snittiden, 3,8 dagar, något missvisande i
Projekt 2, se figur 11. Förmodligen hade den blivit betydligt lägre ifall
mätningarna hade hållit på längre, vilket i nuläget inte går att bekräfta. Det
som talar för det är att majoriteten av tiderna som har registrerats är
förhållandevis låga och att det bara var ett fåtal som drog upp snittiden mycket
mer i förhållande till de andra registrerade svarstiderna, se figur 11. En annan
aspekt som också skulle minskat snittiden är ifall alla de små frågor som dök
upp hade registrerats i Sharepoint. Under observationerna sågs ständigt
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dialoger där frågor och svar utbytes som skulle stärka den tesen. Det stärks
även av intervjuerna att alla små frågor inte registrerades i Sharepoint.
Projekt 4 är det enda projektet studien inte har mätt svarstider i. Det beror på
att dokumentationen kring frågorna var uppbyggda på ett annat sätt och ger
inte en rättvis bild gentemot de andra projekten. Det som dock går att urskilja
från Projekt 4 är deltagandet av discipliner, se figur 21 och figur 22,
jämförelsevis med Projekt 1 och Projekt 3. Detta kan bero på att Projekt 4
dokumenterar på ett mer traditionellt sätt och projektörerna känner sig då mer
vana med arbetssättet vilket lyfts fram från intervjuer från de andra projekten.
Det som skiljer Projekt 2 från de andra projekten är att de har ett flertal
svarstider som är 0 dagar, se figur 11. Däremot är det bara Veidekke och en
annan disciplin som har 0 som svarstid och för den andra disciplinen har det
bara registrerats en gång. Det som måste beaktas är att de frågor som har 0 i
svarstid kan mycket möjligt skett direkt via ett muntligt samtal. Det kan även
vara så att en diskussion har förts över en längre tid och när det till slut
kommit fram till ett svar registrerat både fråga och svaret samtidigt på
Sharepoint. Att inte fler frågor med svarstid 0 är registrerade beror antagligen
på att det glömts bort eller på grund av tidsbrist vilket också lyftes fram under
observationerna och under intervjuerna. Att de arbetar med ICE tre dagar i
veckan är även det en förklaring för att de utmärker sig att ha absolut flest
lägst tider (Chachere, Kunz & Levitt 2009). En anledning varför det inte har
registrerats fler frågor är att de flesta discipliner arbetar i flera olika projekt
samtidigt och att de inte har tillräckligt att göra i projektet för att sitta där 3
hela dagar (Karrbom 2012). Detta bidrar till att nyttan av ICE och dess fulla
potential går förlorad. En annan aspekt som har framgått av intervjuer, är att
kunskapsbasen lämnas hemma på kontoret. Det bidrar också till att
effektiviteten och tanken med ICE korta svarstider försvinner då den
kunskapen inte sitter i samma rum.
Det som utmärker sig för Projekt 3 är att alla de registrerade frågorna förutom
en är besvarade i önskad tid, se figur 19. Detta kan ha sin grund i att alla
berörda discipliner alltid är på plats under deras ICE-möten. En parallell kan
dras till Projekt 2 där flera frågor inte är besvarade inom önskad tid. Som
tidigare nämnts är aktörerna i Projekt 3 på plats samtidigt en dag i veckan
medan tanken är att aktörerna i Projekt 2 ska vara på plats samtidigt tre dagar i
veckan. Tyvärr har inte det fungerat i praktiken i Projekt 2. Aktörerna arbetar
med flera projekt och har inte möjlighet att lägga fokus alternativt tillräckligt
med arbetsuppgifter för bara ett projekt (Karrbom 2012). Denna skillnad i
arbetssätt gör att aktörerna vet när alla är på plats och det skulle kunna vara en
bidragande faktor för aktörerna att veta när de andra i projektet behöver
information (PMBOK® guide 2004).
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5.3 Möten och kommunikation
Ett positivt arbetssätt som har uppmärksammats från de flesta intervjuerna är
arbetet med breakouts. Breakouts har, utifrån både intervjuer och
observationer, varit ett slagkraftigt kommunikations - och mötesverktyg i alla
de olika projekten. Däremot har arbetet med breakoutsen varit något
varierande. I både Projekt 3 och Projekt 4 är det förutbestämt vilka frågor eller
problemställningar som ska diskuteras under breakoutsen. Det som däremot
skiljer projekten från varandra är återkopplingen efteråt. Det som nämnts
tidigare är att i Projekt 3 är majoriteten av frågorna som registrerats blivit
besvarade i tid, alla förutom en. Det kan antagligen kopplas till den tydliga
agendan (Jansson & Ljung 2004) som fördes under ICE-mötena som projektet
använde sig av och framförallt att de samlade ihop alla deltagare efter att de
varit i breakouts. På så sätt blev ingen fråga glömd, de fick en extra
påminnelse ifall något hade beslutats kunde det tas upp och registreras då, och
även bestämma hur de frågor som ännu inte lösts skulle behandlas till nästa
vecka. I Projekt 4 däremot är den stora skillnaden att efter breakoutsen är
genomförda går disciplinerna hem och missar helt och hållet återkopplingen
som de gör i Projekt 3. Från intervjuerna och observationerna framgår det att
det är svårt att dokumentera alla beslut som tas i breakouts och därmed är en
återkoppling väsentlig.
I Projekt 2 löstes 18 registrerade frågor med hjälp av breakouts, se bilaga 20. I
Projekt 4 löstes 13 frågor med hjälp av breakouts, se figur 23 och i Projekt 3
löstes 9 av 15 registrerade frågor med hjälp av breakouts, se bilaga. Tyvärr
kunde inte data samlas in för Projekt 1. Att så stor andel av frågorna i
projekten blev besvarade under breakouts verkar tyda på att mindre möten är
effektiva i dessa projekt (Jansson & Ljung 2004). Det som kan ligga till grund
för att Projekt 2 har flest frågor lösta med hjälp av breakouts kan bero på
närheten till varandra med fullskalig ICE-projektering. Det gör det enklare att
boka in dessa möten vilket kunde uppfattas under observationerna. Däremot är
deltagarantalet högre i Projekt 3 och Projekt 4 vilket bidrar till att all
kompetens är samlad i salen. Detta underlättar för breakoutsen och den som
funktion i en slagkraftig ICE-projektering. Till skillnad från Projekt 2 där
tyvärr sällan all kompetens inte är samlad i salen samtidigt och ICE tappar sitt
syfte.
I Projekt 1 upplevde de flesta projektörerna med största sannolikhet mycket
dötid då alla frågorna som togs upp under mötena inte berörde dem (Karrbom
2012). Under observationerna upplevdes det som om de flesta ville hantera
frågorna separat genom breakouts. Detta speglades i en oengagerad stämning
vid bordet. Från observationerna märktes en tydlig mötesagenda. Trots det
som Jansson och Ljung (2004) nämner så kan stora möten trots tydlig agenda
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vara ineffektiva. Problemet är att det är mycket dötid och i Projekt 1 var
språkbarriären ett tydligt problem som hämmade öppna diskussioner. Ett annat
problem som uppdagades i intervjuerna var att problemlösning i helgrupp
gjorde mötena ineffektiva. Anledningen till detta lär vara att problemen som
skulle lösas inte berör alla på mötet.
Ett kommunikationsverktyg som var aktuellt i Projekt 2 och Projekt 3 var
deras arbete med en samordningsmodell. Hanteringen av Projekt 2’s
samordningsmodell kunde kombineras med hjälp av deras arbete med ICE. En
genomgång av modellen skedde varje vecka. Om det uppstod problem
delegerades det ut till berörda projektörer, alternativt kalla till möte ifall det
skulle behövas. I och med att projektörerna är på plats flera dagar i veckan och
sitter i samma rum kan problemen delegeras ut när det blir aktuellt och inte
vid en specifik dag. Projekt 3’s arbete med samordningsmodellen var väldigt
tydlig och strukturerad också. De gick igenom den och löste de kollisioner
som kunde gå att lösas på plats, alternativt delegerades ut ansvaret till vem och
till när det skulle lösas. Detta verkade vara ett väldigt effektivt och bra sätt att
väva ihop VDC och ICE i Projekt 3. Att utifrån 3D-modellen och de frågor
som dök upp i den utnyttja de korta svarstider ICE erbjuder. Däremot har
Projekt 3, jämfört med Projekt 2, bara en möjlighet per vecka att lösa de
problemen. Å andra sidan är alltid alla discipliner med och går igenom
samordningsmodellen i Projekt 3. Det arbetssätt med samordningsmodell som
är mest effektivt avseende svarstider på frågor är svårt att säga och får lämnas
osagt.
5.4 Gruppdynamik
Det som kan urskiljas från Projekt 2 och Projekt 3 jämfört med Projekt 1 och
Projekt 4 var att projektörerna hade en tydligare påverkan på gruppen. I
Projekt 2 har de som sagt ett involveringsmöte varje dag och i Projekt 3
avslutar de varje ICE-möte med feedback från alla discipliner. Att få vara med
och påverka arbetssättet genom feedback ger med största sannolikhet en bättre
och mer dynamisk gruppkänsla än i Projekt 1 och 4 (Jansson & Ljung 2004).
Missas denna involvering så kan det leda till att det påverkar
kommunikationen och relationerna i projektgruppen (Jansson & Ljung 2004).
Det skulle också kunna vara en anledning till att det endast är Veidekke som
har fått frågor via Sharepoint i Projekt 1. Genom att framförallt Projekt 2 och
Projekt 3 har tydliga mötesstrukturer där alla discipliner får vara med och
påverka skapas en mer samordnad kommunikation gentemot traditionell
projektering (Senescu, Aranda-Mena & Haymaker 2012). Jämförelser kan
göras med Projekt 1 och Projekt 4 där mycket av samordning försvinner, till
44

exempel återkopplingen efter breakoutsen. Men även den tydliga och effektiva
mötesstrukturen som saknas i Projekt 1.
I Projekt 2 är det en tydligare delaktighet mellan disciplinerna. Detta speglar
sig i användandet av Sharepoint som tydligt ses i den kvantitativa datan från
kapitel 4.3. Från intervjuerna framgår det att detta kan bero på att
projekteringsledaren har varit väldigt tydlig med hur dokumentation och
kommunikation ska ske i projektet (PMBOK® guide 2004). Att
projekteringen använder sig av kommunikationsverktyg som till exempel
involveringsmöten gör att arbetssättet öppnar upp för samtal och feedback.
Detta gör att disciplinerna förmodligen bildar en närmare kontakt till varandra
och gör således att de är på samma ambitionsnivå när det kommer till projektet
(Karrbom 2012; Jansson & Ljung 2004). Detta tycktes också tydligt ses under
observationerna. Att användandet av plattformen är högre än i Projekt 1 och
Projekt 3 gör att svarsfrekvensen är högre för fler discipliner. Detta går att
utläsa i den kvantitativa datan i kapitel 4.3
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6 Slutsats
Det som börs ha i åtanke är att de fyra olika projekten inte är i samma skeden.
Projekt 1 och 2 är i bygghandlingsskedet och Projekt 3 och 4 är i
systemhandlingsskedet. Detta kan bidra till något missvisande resultat.
6.1 Svar på frågeställningarna
Den direkta kommunikationen som erbjuds i ICE projekten i form av den nära
tillgången till att ha möjligheten att lösa frågor direkt alternativt med en
breakout är helt klart den största fördelen. Även fast bristen av kunskapsbasen
från hemmakontoret försvinner i ett projekt där ICE används fullt ut finns
ändå möjligheten till närhet till de andra disciplinerna och framförallt till
Veidekke.
Tyvärr har inte tillräckligt med data kunnat samlas in för att se en tydlig
skillnad mellan disciplinerna. Däremot kan en skillnad göras mellan
Veidekkes projekt i avseende svarstid. Där projekten har varit mer
samordnade, involverande och mer ICE-baserade har det varit en kortare
svarstid på frågorna från Veidekkes sida.
Den största faktorn som har utmärkts i den här studien är gruppdynamikens
påverkan på svarstiden. Teorierna som behandlar vikten av involvering,
samverkan och att tryggheten i form av dokumentation och information finns
tillgänglig verkar vara avgörande för att svarstiderna ska kortas ner. Det som
däremot upplevts som ett störningsmoment är kombinationen mellan beslut
och dokumentation och få det att fungera. Det kan vara så att det inte påverkar
själva svarstiden just, men att det blir som ett överhäng som blir en del av
svarstiden och tar onödig tid. Mycket av det problemet verkar i nuläget vara
Sharepoint och hur de olika projekten har valt att bygga upp strukturen. Att
det upplevs problematiskt bidrar till att andra kommunikationsvägar används
och gör det svårt att följa upp de beslut som tas när en fråga ställs.

46

6.2 Reflektioner
Det som bör beaktas är om det är svarstiderna som bör kortas ner eller om
fokus bör ligga på att få svar på frågorna inom önskad tid i projektet. De två
projekten med lägst svarstid var Projekt 2 och Projekt 3. Båda projekten
arbetade väldigt mycket med involvering och samordning mellan de olika
disciplinerna på ett ICE-inspirerat sätt. Skillnaden var att i Projekt 3 sågs de en
dag i veckan och i Projekt 2 var det inplanerat tre fulla dagar med ICEprojektering. Problematiken som har lyfts när ICE-projektering används flera
dagar i veckan är som sagt att alla discipliner ändå inte är på plats samtidigt
samt att disciplinernas kunskapsbas försvinner från hemmakontoret. I och med
de faktorerna nyttjas inte möjligheterna med ICE fullt ut. I Projekt 3 där de
bara ses en dag i veckan är alla samlade samtidigt och de kan återkoppla med
sina kontor resterande dagar. Resultatet i Projekt 3 har blivit att alla frågor
förutom en har blivit besvarade i önskad tid vilket skulle kunna tyda på en
fungerande projektering.
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6.3 Utvecklingsmöjligheter
För att få en tydligare och mer korrekt bild av svarstiden mellan disciplinerna
krävs en längre studie. En studie som följer med genom hela projekteringen
och mäter alla kommunikationsvägar. I de projekt studien har följt och under
den tiden så har för få frågor ställts alternativt dokumenterats mellan
disciplinerna för att ge en rättvis bild.
En viktig punkt att bygga vidare på är väsentligheten av att frågorna besvaras i
tid. Att svarstiderna i ett projekt är korta betyder inte att det är en lyckad
projektering. Det viktiga är att frågorna är besvarade inom ramen av vad
frågeställaren behöver.
Förslagsvis kan en studie även göras på hur produktionen fungerar med de
handlingar projekteringen har tagit fram. På så sätt beaktas ännu ett perspektiv
av användandet av ICE-projektering. Där kan skillnader mellan antal
korrigerade handlingar ses över, när produktionen kan sätta igång eller hur
många felaktiga handlingar som har tagits fram.
En intressant utvecklingsmöjlighet är att göra en studie av Break-even för
ICE. I vilka typer av projekt finns nyttan av 3-dagars ICE, när ska ICE
användas en dag i veckan eller när fungerar en traditionell projektering bättre.
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8 Bilagor
Bilaga 1: Tidsmätning i timmar i Projekt 1

Tidsmätning i timmar
A

Fråga till
Fråga från
A
K
VVS
EL
Veidekke
GST
Summa GST

K

VVS

EL

Veidekke

0,5

0

0,5

5,1

20,6
76,2

5,1

0,6
0,6 5,094736842
2,258947368

Bilaga 2: Antal frågor besvarade i tid i Projekt 1
Antal frågor besvarade i tid
Fråga till
Fråga
från
A
K
VVS
EL
Veidekke

A

K

VVS

EL

Veidekke

1

3
5
1

Bilaga 3: Antal frågor ej besvarade i tid i Projekt 1
Antal frågor ej besvarade i tid
Fråga till
Fråga
från
A
K
VVS
EL
Veidekke

52

Summa

A

K

VVS

EL

Veidekke

2
12

Bilaga 4: Antal från till i Projekt 1

Antal Frågor till
Vecka
1
2
3
4
Totalt

A

K

VVS

EL

Veidekke

1

1
2

0

Totalt

2

1

11
10

2

1
2

3
24

30

Bilaga 5: Antal besvarade frågor i Projekt 1
Antal besvarade frågor
Vecka
1
2
3
4
Totalt

A

K

VVS

EL

Veidekke

1

1
9
4
5
19

1
1
0

1

1

Totalt

1

2
10
5
5
22

Bilaga 6: Tidsmätning i timmar i Projekt 2

Tidsmätning i timmar
Fråga till
Fråga från
A
K
VVS
EL
Veidekke
GST
Summa GST

A

K

VVS
0,4

0
2,2
5,1
0
0
2,2
0
1,1 1,833333333

EL
0
0

16,1
0
4,025

PL
0
0
0

0
0
13,9
1,7
11,3
34,4
11,3 3,846153846

Bilaga 7: Antal frågor besvarade i tid i Projekt 2

53

Bilaga 8: Antal frågor besvarade i tid i Projekt 2
Antal frågor besvarade i tid
Fråga till
Fråga
från
A
K
VVS
EL
Veidekke

A

K
1
2

VVS

EL

Veidekke

1

1
6
2

1

Bilaga 9: Antal frågor ej besvarade i tid i Projekt 2
Antal frågor ej besvarade i tid
Fråga till
Fråga
från
A
K
VVS
EL
Veidekke

A

K

1
1

VVS

EL

2

Veidekke
1
1

1
4

4

Bilaga 10: Antal frågor till i Projekt 2
Antal Frågor till
Vecka
1
2
3
4
Totalt

54

A

K
1
2
1
1
5

VVS
1
2
1
4

EL

Veidekke
1

4

Totalt
3
10

1
4

2

3
16

6
18
3
4
31

Bilaga 11: Tidsmätning i timmar i Projekt 3

Tidsmätning i timmar
Fråga till
Fråga från
A
K
VVS
EL
PL
GST
Summa GST

A

K

VVS

EL

0
0
0
1,9
0
1,9

0
0

0
0
0

0
0
0

0
6,5
3,25

0

Veidekke
0,9
2,8
13,4
0
9,2
2,390909091

Bilaga 12: Antal frågor besvarade i tid i Projekt 3
Antal frågor besvarade i tid
Fråga till
Fråga
från
A
K
VVS
EL
Veidekke

A

K

VVS

EL

Veidekke
1
2
4

1
2

4

Bilaga 13: Antal frågor ej besvarade i tid i Projekt 3
Antal frågor ej besvarade i tid
Fråga till
Fråga
från
A
K
VVS
EL
Veidekke

A

K

VVS

EL

Veidekke

1

55

Bilaga 14: Antal frågor till i Projekt 3
Antal Frågor till
Vecka
1
2
3
4
Totalt

A

K

VVS

EL

Veidekke

1

1

1

1
1

1

2

Totalt
7
4

0

8
5
2
0
15

11

Bilaga 15: Antal besvarade frågor i Projekt 3
Antal besvarade frågor
Vecka
1
2
3
4
Totalt

A

K

VVS

EL

1

1

1

1
2

0

Veidekke

Totalt
1
8
2

0

11

1
10
2
1
14

Bilaga 16: Antal frågor löste direkt på brekaouts i Projekt 4
Antal Frågor lösta direkt på breakouts
Vecka
1
2
3
4
Totalt

56

A

K
2
1
3

VVS
1
3
3
7

EL

Veidekke

Totalt

1
1
1

1
1

1

0
4
6
3
13

Bilaga 17: Antal frågor till i Projekt 4
Antal Frågor till
Vecka
1
2
3
4
Totalt

A

K

VVS

1
5

2

6

2

EL
1
2
2
5

Veidekke

Totalt
1
11
4
4
20

3
2
2
7

0

Bilaga 18: Antal besvarade frågor i Projekt 4
Antal besvarade frågor
Vecka
1
2
3
4
Totalt

A

K

1
1
2

VVS

2
2

EL

PL

Totalt
0
0
1
3

0

0

0

57

Bilaga 19: Antal breakouts i Projekt 3

58

79
80

Breakouts
Ja
Ja

81
83
84
85
89
90
91
92
93
98
99
102
107

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

Breakouts

9st Ja

Under en timme

Ja

6 st Nej

Bilaga 20: Antal breakouts i Projekt 2
Frågenummer
50
51
53
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
98
99
100
101
104

Breakouts
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
nej
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Under en timme
Nej
1,14
Nej
Nej
Nej
Nej
Under en dag
Nej
Under en dag
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
0,00
Nej
0,00
0,00
0,00
0,00
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
0,00

108

Ja

Nej

115
116
118
119

Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

EL till Vei
EL-Vei
EL-Vei
EL-Vei
EL-Vei

VVS-K

59

Breakouts
Under en timme

60

18 st Ja

13 st Nej
6 st

