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Sammanfattning
Ett samhälle som präglas av digitalisering kräver en omställning av traditionella arbetssätt. En
bransch som anses ligga efter i den digitala utvecklingen jämfört med många andra, är byggoch anläggningsbranschen. Trafikverket påpekar i den nationella planen att det krävs en
omställning av arbetsprocesser för att lyckas digitalisera branschen. För att möta utvecklingen
behöver konsulternas arbetssätt utvecklas. Det finns forskning som visar att implementeringen
av digitala verktyg inte alltid hinner anpassas till företagens arbetsprocesser. Allt fler
samhällsplanerare har börjat tillämpa arbetssättet Virtual Design and Construction (VDC) som
inkluderar Integrated Concurrent Engineering (ICE). Det saknas dock en kartläggning av hur
det nya arbetssättet påverkar projekteringen av komplexa anläggningsprojekt.
Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer ICE-metodiken påverkar inom
projekteringsarbetet. Studien visar hur Sweco idag arbetar med ICE-metodiken i ett komplext
anläggningsprojekt, samt hur den nuvarande arbetsprocessen påverkar metodiken. Data
samlades in med intervjuer och observationer som sedan sammanställdes och analyserades med
kvalitativ metod. Det insamlade datamaterialet har gjort det möjligt att påvisa avvikelser och
samband med teorin om ICE-metodiken. Det har framkommit att referensprojektet arbetar med
en pressad tidplan, där ICE-metodiken har ansetts varit en hjälpande faktor för att klara
leveranstider. Men det finns fortfarande flera faktorer som kan förbättras för att minska
ledtiderna i referensprojektet.
Det har framkommit att det finns beroenden inom och mellan teknikområden som förlänger
ledtider. Beroendena är något som utmanar ICE-metodikens syfte att arbeta parallellt och lösa
uppgifter under ICE-möten. Även konsulternas delaktighet, förståelse av och kunskap om ICEmetodiken påverkar arbetsprocessen. För att kunna nyttja ICE-metodikens fullständiga effekter
krävs det att referensprojektet anpassas vad gäller planering och genomförande. De som deltar
i processen behöver också en bättre kunskap om ICE-metodiken för att förstå processen. Men
även att referensprojektet anpassar rådande beroenden till metodiken. Detta kan bidra positivt
till ett projekts genomförande och skapa en effektivare ICE-process.
Nyckelord:
VDC, ICE, Samprojektering, Beroende & Ledtid
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Abstract
A society characterized by digitalization requires an update of the traditional working methods.
The construction industry is considered to be in an era of digital development, but is still
underdeveloped compared to many other industries. The Swedish Transport Administration
points out in the national plan that a change of the working processes is required to succeed in
implementing digital working methods. To handle this development the consultants' working
methods need to be adapted to new digital methods. There is research showing that digital tools
can be hard to implement in an already existing process. An increasing number of community
planners are implementing VDC (Virtual Design and Construction), which includes ICE
(Integrated Concurrent Engineering). However, there is no studies showing how this working
method affects the design process of complex construction projects.
The purpose of this study was to identify the factors that affects ICE in the design process. The
study shows how Sweco works with ICE in a complex construction project, and how the current
design process is affected by the methodology. Data for this study was collected through
interviews and observations that were summarized and analyzed using qualitative methods. The
collected data made it possible to detect deviations and correlations with the theory of ICE. It
has been shown that the reference project is working with a tight time schedule, where ICE has
been considered to be an important factor to manage deliveries in time. There are still several
factors that can be improved to reduce time latency in the reference project.
It has been found that there are dependencies within and between technical areas/teams that are
increasing the time to finish tasks. The dependencies are also preventing the purpose of ICE
which is to work parallel and solving tasks during meetings. In order to utilize the full effects
of ICE, the reference project needs to be adapted to the ICE-methodology in terms of planning
and performance. Those involved in the process need better understanding of the ICEmethodology to work with the process. But also, that the reference project adjusts the existing
working process to ICE. This can contribute positively to a projects implementation of ICE and
create a more efficient process.
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Centre of Integrated Facility Engineering
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Stationsåtgärder Stockholms Centralstation
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Integrated Concurrent Engineering

ICE-möte

Sittning, session, projekteringsmöte
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Specialist, erfaren projektör
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Projekt
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1.

Inledning

Följande kapitel beskriver den teoretiska bakgrunden, företagets/projektets bakgrund, mål,
syfte, forskningsfråga, delfrågor och avgränsningar. Kapitlet syftar till att ge en introduktion
och förståelse för bakgrunden till studien.
1.1. Bakgrund
Sverige har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
(Regeringen, 2017). Trots den höga målsättningen påstår Svensk Byggtjänst, efter en studie
gjord av industrifakta, att digitaliseringen i byggbranschen är låg jämfört med många andra
branscher i Sverige (Svensk Byggtjänst, 2017). Samtidigt som branschen digitaliseras sker det
stora pensionsavgångar (Svensk Byggtjänst, u.å.). Det skapar ett problem eftersom den yngre
generationen är utbildad för att kunna arbeta med nya metoder och verktyg som Building
Information Modeling (BIM), men besitter inte den erfarenhet som krävs för att tolka
komplexiteten i ett byggprojekt (Bosch-Sijtsema, 2013). Vilket i sin tur medför en stor förlust
av kunskap, eftersom de individer som har mycket erfarenhet inte alltid kan, vill eller får
möjlighet att dela med sig av sin kunskap. Det gör även att det är få projektstyrande roller som
har erfarenhet av projekt som har implementerat BIM och andra digitala arbetssätt fullt ut.
Resultatet blir att det idag finns projekt som inte tar till vara på de digitala arbetssätt som BIM
kan bidra med, utan snarare så styrs projekten på ett traditionellt sätt med exempelvis 2Dritningar (BIM Alliance, 2016). De digitala verktygen som finns att tillgå blir bättre men många
gånger har inte alla steg i projekteringsprocessen följt med i utvecklingen (Bosch-Sijtsema,
2013).
Användandet av BIM har under de senaste åren ökat i omfattning inom den svenska
byggbranschen. Enligt Bosch et al. (2017) kan BIM ses som en katalysator för samverkan, där
det inte bara ses som en teknik utan också en process. Det finns flera processer för arbete med
BIM i samordningsprojekt, Virtual Design and Construction (VDC) är en av dessa processer
där projekteringsmetoden Integrated Concurrent Engineering (ICE) är inkluderad. ICEmetodiken är ett arbetssätt som det senaste decenniet använts inom ett antal branscher,
framförallt inom rymdindustrin (Coffee, 2006). Det finns likheter mellan byggprojekt och
rymdindustrin i form av att det krävs ett omfattande samarbete, eftersom att olika aktörer kan
ha olika bakgrund, intressen, processer, metoder och terminologier (Fischer & Kunz, 2012).
ICE-metodiken bygger på en gemensam projekteringsprocess där samtliga teknikområden är
involverade, bland annat genom gemensamma projekterings- och granskningsmöten
(Veidekke, u.å.). Bosch et al. (2017) menar att ICE-metodiken bidrar till att effektivisera BIMarbetet genom att arbeta mer integrerat.
Tjell och Bosch-Sijtsema (2015) beskriver att när en individ som är viktig för designprocessen
inte närvarar under ett möte påverkas processen genom att de inte kan delta i diskussioner.
Bosch et al. (2017) påpekar att det krävs processplanering för beslutsfattande inom ICEprojektering. ICE-metodiken är beroende av flera faktorer där Fischer och Kunz (2012) har tagit
fram de faktorer som gör det möjligt att effektivisera projekteringsprocessen med hjälp av
metodiken.
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1.1.1. Bakgrund Referensprojekt
För att kunna möta en högre trafikering av järnvägen har Trafikverket beslutat att bygga om
bangården på Stockholms Centralstation. Sweco är ansvarig konsult för den nya projekteringen.
Renoveringen förväntas vara färdigställd år 2023. (Sweco, 2018b)
Figur 1 redovisar den bygghistoria som finns för de olika byggnaderna på Stockholms
centralstation.

Figur 1 - Stationsbyggnadernas byggår (Sweco, 2018a)

Sweco har i uppdrag att ta fram systemhandlingar, gestaltningsprogram, förfrågningsunderlag
och bygghandlingar. De ska efter projekteringen utföra en byggplatsuppföljning av
byggnationen åt Trafikverket. Projektet består av sju stycken olika teknikblock. Blocken som
är inkluderade i projektet är: anläggning, avvattning, arkitektur, BEST, installation,
konstruktion och miljö. Det resulterar i cirka 35 olika teknikområden, med omkring 300
konsulter. Vilket innebär att samtliga Sweco-bolag är involverade. (Sweco, 2018b)
1.2. Syfte och mål
Examensarbetet har till syfte att undersöka hur ICE-metodiken tillämpas i stora komplexa
anläggningsprojekt under projekteringsfasen. Syftet var vidare att skapa en medvetenhet och
ett diskussionsunderlag för att kunna genomföra förändringar, inom det integrerade arbetssättet
VDC för ICE-metodiken.
Målet var att genom intervjuer och observationer, identifiera vilka förutsättningar och hinder
som finns för att använda ICE-metodiken. Att beskriva hur referensprojektet arbetar med ICE
i jämförelse med beskrivna processer och teoretiska framställningar.
I enlighet med syfte och mål identifierades följande frågeställning i examensarbetet:
• Vilka faktorer påverkar och i så fall hur påverkar de projekteringsarbetet med ICEprocessen i komplexa anläggningsprojekt?
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För att besvara forskningsfrågan har följande delfrågor ställts, se Figur 2.
Observationer CST
Hur väl stämmer ICE-metodiken överens med
teori och uppsatta riktlinjer för ICEprocessen i referensprojektet?

Forskningsfråga
Vilka faktorer påverkar och i så fall hur
påverkar de projekteringsarbetet med ICEprocessen i komplexa anläggningsprojekt?

Intervjustudie 1
Hur påverkar ledande projektör samt
projektör tillämpningen av ICE-metodiken
inom BIM-projektering?

Intervjustudie 2
Vilka upplevda utmaningar i processer samt
avvikande förutsättningar finns för högsta
möjliga nyttjande av ICE-metodiken?
Figur 2 - Uppdelning av forskningsfrågan och delfrågor.

1.3. Avgränsningar
För att avgränsa studien kommer endast projekteringsfasen att studeras, det medför att fokus
kommer att ligga på skedet bygghandling. Intervjuer kommer att genomföras med deltagare
inom teknikområden som arbetar i anknytning till eller direkt med ICE-projektering. Deltagare
i intervjuer kommer att vara utvalda ledande projektörer och projektörer inom respektive utvalt
teknikområde samt utvalda projekteringsledare, BIM-samordnare och BIM-strateger.
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2.

Metod

Följande kapitel beskriver den metod som har använts för att besvara studiens frågeställning.
Metodavsnittet beskriver bakgrund och upplägg av metodval samt redovisar
tillvägagångssättet för litteraturstudien och studiens genomförande.
2.1. Vetenskaplig metod
Studiens syfte har bland annat kunnat uppnås genom att i ett tidigt skede upprätta en förståelse
för hur Sweco arbetar med ICE-metodiken. Eftersom att kunskapen inhämtats i ett tidigt skede
har det varit möjligt att samla in data utifrån valda metoder. För att genomföra studien har en
induktiv ansats valts. Valet har utförts eftersom frågeställningen kräver observationer från
verkligheten som kan göra regelbundenheter till teorier. Wallén (1996) menar att en induktiv
ansats kan bidra till att insamlad data kan användas för att dra generella slutsatser, vilka har
legat som grund för att besvara frågeställningen. Ansatsen kritiseras dock av vissa som menar
att det bara går att göra ett visst antal observationer och därför har observatören inte rätt att dra
generella slutsatser (Wallén, 1996). Den valda frågeställningen går inte att utföra som ett strikt
experiment, därför kommer den induktiva ansatsen att utgöras av en kvantitativ och en
kvalitativ metod. Fördelarna med att använda två olika metoder kan vara att, om båda
tillvägagångssätten får samma resultat tyder det på att insamlad data är giltig (Holme &
Solvang, 1997). Även om tillvägagångssätten skulle få olika resultat skulle det motivera till att
utföra nya tolkningar (Holme & Solvang, 1997).
Den kvantitativa metoden som användes i ett tidigt skede möjliggjorde insamling av en större
mängd data. Enligt Holme och Solvang (1997) är en av fördelarna med att starta med en
kvantitativ metod, att insamlad data ger en generell översikt. Det gjorde det möjligt att belysa
de faktorer som ligger som grund i den kvalitativa studien. Studien utfördes sedan med en
kvalitativ metod för att påvisa vilka utmaningar som finns kopplat till arbetet med ICEmetodiken. Nackdelen med en kvalitativ metod är att metoden är mer flexibel, vilket kan
resultera i svårigheter att jämföra insamlad data från de olika intervjuerna (Holme & Solvang,
1997). I examensarbetet utfördes en fallstudie på referensprojektet CST. Genom att utföra en
fallstudie har det varit möjligt att undersöka en process som faktiskt existerar samt få ingående
kunskap om det studerade förloppet. Det finns dock en nackdel med att utföra en fallstudie
eftersom att det inte är möjligt att veta om det som studeras är vanligt förekommande (Wallén,
1996).
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2.2. Litteraturstudie
Litteraturstudien, som är utförd i denna studien, utgör den teoretiska utgångspunkten för att
beskriva det studerade området. Litteraturen har använts för att skapa en förståelse och kunskap
om ICE-metodiken enligt teori, framtagna processbeskrivningar samt riktlinjer. Litteraturen har
bestått av vetenskapliga artiklar och litteratur. Litteraturmaterialet som har använts till val av
metoder och analysmodell har samlats in genom sökningar på relevant litteratur från Kungliga
tekniska högskolans (KTH) bibliotek vi sökmotorn Primo (Primo, u.å.).
Det material som använts till studiens teori har inhämtats från databaser som Google Scholar
(Google scholar, u.å.) och DiVA-portalen (DiVA portal, u.å.) i form av vetenskapliga artiklar.
Sökningar efter material har även utförts på artiklar inom området. Målet vid sökandet efter
litteratur och artiklar har varit att hitta material som är av hög vetenskaplig kvalitet för att
studien ska få en hög reliabilitet. För att avgöra vad som är relevant för frågeställningen har ett
antal nyckelord satts upp, se Tabell 1.
Tabell 1 - Nyckelord

Nyckelord:
VDC

ICE

Samprojektering Beroende

Ledtid

Studien har vidare bestått av en litteraturstudie av de interna riktlinjerna på Sweco, Sweco Rail
och referensprojektet. Det har varit möjligt att ta del av de här materialet eftersom att ett
sekretessavtal har signerats, som beskriver den sekretess som finns på Sweco. Studenterna har
även tillsammans med handledare och ansvariga på Sweco fått vägledning om vad som får och
inte får publiceras i studien. Anledningen till att företagets interna dokumentation ingår i
litteraturstudien har varit för att möjliggöra en kartläggning av företagets faktiska
rollbeskrivningar, arbetssätt och uppsatta mål med arbetsmetodiken.
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2.3. Motivering till val av företag & referensprojekt
Sweco är av en Europas ledande samhällsplanerare och företaget har omkring 15 000 anställda
(Sweco, u.å.b.). Dotterföretaget Sweco Rail arbetar inom järnväg och en stor del av
organisationen arbetar med projektering. Projekten som Sweco Rail hanterar är ofta så pass
omfattande att det innefattar flera av företagen inom Sweco-koncernen. Sweco har valts som
referensbolag då de är en av Sveriges ledande samhällsplanerare och arbetar med nya
integrerade arbetssätt. Företaget är i uppstarten av implementering av ICE-metodiken och har
därför inte kunnat påvisa för eller nackdelar med metodiken. Referensprojektet CST är ett
komplex projekt med en pressad tidplan. Utifrån de givna förutsättningarna tog
uppdragsledningen ett beslut om att använda ICE-metodiken, med motiveringen att metodiken
optimerar tidplanen för att klara avsedda leveranser. De har utformat en ICE-metodik som är
anpassad efter projektet. I referensprojektet har de sedan start haft ICE-metodiken som grund i
projekteringen. Det är dock oklart om det är ICE-metodiken som har bidragit till att de hittills
har levererat i tid eller om det är någon annan faktor. Därav har det skapats ett behov att
kartlägga hur ICE-metodiken fungerar i projektet.

Figur 3 – Visionsbild Stockholms centralstation (Sweco, 2018b).
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2.4. Genomförande
Under studien har ett kontinuerligt deltagande på ICE-möten skett för att skapa en bättre
förståelse för hur referensprojektet arbetar med ICE-metodiken. Det har även utförts en
intervjustudie i två olika delar: intervjustudie 1 och intervjustudie 2. Eftersom att studien
innehåller flera steg har ett antal delfrågor formulerats för respektive steg. Delfrågorna utgår
från forskningsfrågan och är upprättade för att enklare identifiera de faktorer som påverkar
projekteringsarbetet med ICE-processen. Figur 2 visar kopplingen som finns mellan de olika
frågeställningarna i studien samt i vilken ordning delfrågorna underbygger forskningsfrågan.
Delfrågorna har upprättats utifrån antaganden som har tagits fram i samråd med handledare vid
Luleå tekniska universitet (LTU), uppdragsledning på referensprojektet och
projekteringsledning på Sweco.
2.4.1. Observationer CST
Under studien har närvaro på ett antal ICE-möten givit en inblick i referensprojektet.
Anledningen till att möten har besökts har varit för att få en bättre förståelse för hur
referensprojektet arbetar med ICE-processen i praktiken samt hur de arbetar med deras uppsatta
riktlinjer för ICE. Observationer från möten har underlättat identifieringen av vilken teori som
varit viktig att ta fram för att besvara studiens forskningsfråga. För att få närvara på ICE-möten
har en sekretessutbildning genomgåtts. Utbildningen har bidragit till att skapa en förståelse för,
hur och om vilket material som får delas utanför projektet och vad som varit möjligt att
publicera i studien. Kunskapen och informationen som har inhämtats via observationer på ICEmöten har noterats i anteckningar under möten. Närvaro på ICE-möten har även möjliggjort
identifiering av personer som medverkat i intervjustudie 1 och intervjustudie 2. Det har också
underlättat arbetet med att identifiera intervjufrågorna samt de diskussionsämnen som togs
vidare till intervjustudie 2. Delfrågan vid för Observationer CST har varit:
• Hur väl stämmer ICE-metodiken överens med teori och uppsatta riktlinjer för ICEprocessen i referensprojektet?
2.4.2. Intervjustudie 1
Intervjustudie 1 har utförts som en kvalitativ studie med en kvantitativ ingång. Intervjustudien
har en kvantitativ ingång för att få en övergripande bild om de intervjuades bild av ICEmetodiken i referensprojektet. Enkätfrågor har skickats ut innan intervjutillfället och kan ses i
Bilaga 1 - Frågor Intervjustudie 1. Den fysiska intervjun i intervjustudie 1 genomfördes med
hjälp av en kvalitativ metod där mer djupgående frågor har besvarats. De personer som har
deltagit i intervjustudie 1 har valts utifrån följande kriterier:
• De arbeta med ett teknikområde som närvarade på ICE-möten för projektet CST.
• Deras roll i referensprojektet var ledande projektör eller projektör.
• Deras arbetsroll har en anknytning till ICE- och BIM-projektering.
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Målsättningen för Intervjustudie 1 var att identifiera hur ledande projektör och projektör
påverkar tillämpningen av ICE-metodiken. Därför bjöds en ledande projektör och en projektör
in från de teknikområden som arbetar med ICE- och BIM-projektering. Totalt skickades
intervjuinbjudan till 28 individer varav 17 deltog. Informationen om de olika individernas
arbetsroller hämtades från projektets databas med godkännande från referensprojektets
uppdragsledning. Inom vissa teknikområden var det endast varit möjligt att intervju en ledande
projektör eller projektör. Anledningen till att vissa tillfrågade inte deltog berodde delvis på att
referensprojektet har haft en pressad tidplan samt att vissa inte ville delta. Vid intervjutillfället
har respondenten haft möjlighet att välja ifall de vill delta fysiskt eller via Skype. Delfrågan för
intervjustudie 1 har varit:
• Hur påverkar ledande projektör samt projektör tillämpningen av ICE-metodiken inom
BIM-projektering?
Respondenterna i intervjustudie 1 har varit anonyma och deltagarna beskrivs endast med en
numrerad befattning i resultatet. Samtliga intervjuer har numrerats för att tydligt redovisa vem
som intervjuats och för att säkerställa anonymitet. Se Tabell 2 för exempel på hur
respondenterna benämns i resultatet och transkriberade materialet för att säkra anonymitet. Det
transkriberade materialet finns inte med i rapporten. Anledningen till att intervjuerna har valts
att hålla anonyma är för att respondenten ska känna att de kan svara ärligt på frågorna. Enligt
Holme och Solvang (1997) måste kravet på anonymitet uppfyllas. De menar att det är viktigt
att kunna lova diskretion i undersökningen. Inför varje intervju har varje respondent informerats
om att de deltar frivilligt, att intervjun spelas in samt beskrivit syfte och mål med intervjuns
utförande. Intervjuaren har tillsammans med respondenten sammanfattat svaret för att undvika
misstolkningar samt för att skapa ett konkret underlag till studien.
Tabell 2 - Exempel på respondentens nummer, företag, teknikområde och befattning.

Person
LP1
LP2
LP3
P4
P5
P6

Företag
Företag A
Företag B
Företag C
Företag B
Företag C
Företag A

Teknikområde
Teknikområde A
Teknikområde C
Teknikområde B
Teknikområde A
Teknikområde B
Teknikområde C

Befattning
Ledande Projektör
Ledande Projektör
Ledande Projektör
Projektör
Projektör
Projektör
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Resultatet och analysen från Observationer CST och intervjustudie 1 har analyserats
tillsammans för att skapa underlag till intervjustudie 2, se Underlag till intervjustudie 2.
Underlaget har använts för att ta fram de frågor som ställdes under intervjuerna i Intervjustudie
2, se Figur 4 för hur underlaget har tagits fram till Intervjustudie 2.

Observationer
CST
• Resultat & Analys
• Underlag till
intervjustudie 2

Intervjustudie 2
• Sammanställt underlag
• Diskussionsämnen och
frågor
Intervjustudie 1
• Resultat & Analys
• Underlag till
intervjustudie 2

Figur 4 – Tillvägagångsätt för att ta fram underlag till Intervjustudie 2.

2.4.3. Intervjustudie 2
Intervjustudien har utförts med en kvalitativ metod för att djupgående undersöka vilka
utmaningar som finns i beslutsfattande åtgärder samt avvikande processer under ICE-möten.
De personer som har deltagit i intervjustudie 2 har valts utifrån följande kriterier:
• De medverkade på ICE-möten i projektet CST.
• De har ett övergripande eller ledande ansvar under ICE-möten.
• Deras arbetsroll har följande funktion i projektet: BIM-samordnare, projektledare, ICEprocessledare eller uppdragsledare.
Intervjufrågorna och ämnesområdena till intervjustudie 2 arbetades fram utifrån underlagen
från Intervjustudie 1 och Observationer CST. Intervjuerna har utförts utan standardiserade
frågeformulär för att respondenterna skulle ha möjlighet att själva styra utvecklingen av
intervjun. En mall för intervjun har använts för att säkerställa att alla frågeområden blir
besvarade, se Bilaga 2 - Frågor Intervjustudie 2. Målsättningen för Intervjustudie 2 var att
identifiera vilka utmaningar de övergripande rollerna i referensprojektet upplevde i ICEprocessen. Målsättningen var även att identifiera om det fanns avvikande förutsättningar för
högsta möjliga nyttjande av ICE-metodiken. Därför skickades en inbjudan ut till 6 övergripande
roller varav 5 deltog i Intervjustudie 2. Anledningen till att intervjuinbjudan endast skickades
till 6 personer berodde på att det inte fanns fler övergripande roller i referensprojektet. Inför
varje intervju har alla respondenter informerats om att de deltar frivilligt, att intervjun spelas in
samt beskrivit mål och syfte med intervjun. Respondenterna är beskrivna som personer med
numrerad befattning för att försvåra igenkännande. Se Tabell 3 för exempel på hur
respondenterna presenteras i resultat och transkriberade materialet. Det transkriberade
materialet finns inte med i rapporten. De intervjuade har blivit informerade om att full
anonymitet gäller för intervjun. De intervjuades befattning har inte varit med utan de har
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beskrivits som övergripande roll. Målet med intervjuerna har varit att få en djupare förståelse
för forskningsfrågan med hjälp av delfrågan. Delfrågan för intervjustudie 2 är följande:
• Vilka upplevda utmaningar i processer samt avvikande förutsättningar finns för högsta
möjliga nyttjande av ICE-metodiken?
Tabell 3 - Exempel på respondentens nummer, företag, teknikområde och befattning.

Person (ÖR)
ÖR18
ÖR19
ÖR20

Företag
Företag A
Företag B
Företag C

Befattning
Övergripande Roll
Övergripande Roll
Övergripande Roll
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2.5. Analysmetod
Analysen av resultatet i studien utgörs av en kvalitativ analys på kvantitativ och kvalitativ data.
Analyserna har sedan utgjort en grund för slutsats och diskussion. Analyserna har skett stegvis
och hanterats utifrån resultatet i Observationer CST, Intervjustudie 1 och Intervjustudie 2.
Analysmetoderna som har tagits fram bygger på delar av konkreta analysmodeller från teorin
som har anpassats för att passa studien.
2.5.1. Observationer CST
Observationer CST består av information inhämtad från observationer vid deltagande på ICEmöten i referensprojektet. Denna information har noterats i ett dokument och analyserats genom
att olika data har ställts mot varandra i en tabell. Genom att ställa all insamlad data mot varandra
blev det tydligare att visa hur alla insamlade observationer i studien kan sammankopplas under
kategorier. Kategorierna har rubriksatts för att skapa de tematiska kategorierna som används i
studien. Inom varje tematisk kategori har sedan en jämförelse utförts mellan Teori, Strategi
Sweco Rail, Processbeskrivningar CST och Observationer CST. Jämförelsen har använts för att
belysa hur referensprojektets projekteringsarbete med ICE-metodiken avviker från teorin och
de riktlinjer som finns framtagna på företaget och referensprojektet. Dessa avvikelser har även
använts för att skapa ett underlag till Intervjustudie 2.
2.5.2. Intervjustudie 1
Det kvantitativa resultatet i intervjustudie 1 har kopplats till det kvalitativa resultatet. Resultatet
från den kvantitativa delen redogör grundläggande information för ICE-processen i anknytning
till projektet samt den intervjuade ledande projektören och projektören. Det kvalitativa
resultatet går in på djupet i frågeställningen. För att möjliggöra en koppling mellan delarna
krävs att det kvantitativa resultatet analyseras innan det kvalitativa. Analysen bygger på svaren
från enkäten samt de anteckningar och ljudinspelningar som dokumenterats från varje intervju.
Först reducerades insamlad data genom sammanfattningar som respondent och intervjuare
utformat efter varje frågeställning. Sedan reducerades datamaterialet för att endast ta med de
delar som ansågs vara relevanta för att besvara frågan. Nackdelen med att använda det här
tillvägagångssättet har varit att det är lätt att filtrera information från intervjun utifrån den
personliga förståelsen för frågan. Det gör att det är den personbundna föreställningen som styr
tolkningen av frågan (Lantz, 1993). Reduceringen av data gör också att vissa delar av intervjun
går förlorad.
Analysen bygger på den teoretiska basen i en textanalys där de olika svaren i enkäten och
intervjuerna har kopplats till varandra. Textanalysen är uppbyggd för att redogöra de avvikelser
och samband som har hittats i de framtagna texterna (Holme & Solvang, 1997). Utifrån
textanalysen har kopplingar utförts mellan de olika svaren i enkäten och intervjuerna där de har
grupperats utifrån frågans karaktär. Sedan har fraser och delar av texten valts ut för att belysa
de delar av intervjuerna som ger ytterligare kunskap om området som studeras. Frågorna har
grupperats inom olika kategorier utifrån hur de beror av varandra. Enligt Lantz (1993) kan det
utföras genom att ”på något sätt koda materialet utan att meningen går förlorad”.
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Det analyserade materialet har delats upp i två olika delar där Del 1 beskriver hur ledande
projektörer och projektörer, arbetar med ICE-metodiken och hur de påverkar den i
referensprojektet. De kategorier som har tagits fram till den här delen är kopplade till följande
frågor: Erfarenhet (Fråga 1), Deltagande (Fråga 2&3), Kunskap (Fråga 4&12), Beslut (Fråga 6)
och Samordning (Fråga 5,9,12.1,13&14). Del 2 beskriver en översiktlig bild av vilka
förutsättningar som finns och hur ICE-metodiken generellt upplevs i referensprojektet.
Kategorierna och frågorna som är kopplade till denna del är: Beroenden (Fråga 10 &15) samt
projektering och samordning (Fråga 7, 8, 11, 16). I intervjustudie 1 har även ett underlag tagits
fram till intervjustudie 2. Det beskriver avvikelser från teorin som har noteras utifrån svaren i
intervjustudien.
2.5.3. Intervjustudie 2
Underlaget till intervjustudie 2 redovisas som 4 områden, som tillsammans visar vilka områden
i referensprojektet som avviker från teorin om ICE-metodiken. De 4 områdena är: Nyttan av
ICE-metodiken i referensprojektet, samprojektering under ICE-möten, förutsättningar för ICEprocessen och beroenden mellan teknikområden (samordning). Dessa områden har sedan
använts för att utforma de frågor som har använts vid intervjuerna i intervjustudie 2. Utifrån
valda frågeområden har respondenten haft möjlighet att fritt diskutera, vilket har bidragit till att
insamlad data har haft rikligt informationsinnehåll. Analysen har byggts i samband med en
textanalys för att kunna redogöra avvikande delar i intervjun (Holme & Solvang, 1997).
Insamlad data från intervjustudie 2 finns dokumenterat i form av anteckningar som upptagits
under intervjun. Det finns en svårighet att hantera en större mängd data och hur det är möjligt
att undvika att tvinga in svar i en redan existerande kategori eller hypotes (Roulston, 2014).
Inför analysen har därför datamaterialet reducerats för att endast ta med de delar som ansetts
vara viktiga för att besvara frågeställningen. Genom den här reduceringen har det varit möjligt
att formulera beskrivningar om det avsedda området. Beskrivningarna uttrycker sig bland annat
som sammanfattningar från genomförda intervjuer. De har sedan använts för att hitta avvikelser
och samband mellan svaren.
2.5.4. Övergripande Analys
Den övergripande analysen ligger som grund för att knyta samman Observationer CST,
Intervjustudie 1 och Intervjustudie 2. Det analyserade materialet från dessa har jämförts mot
framtagen teori om ICE-metodiken. Jämförelsen har utförts under de tematiska kategorierna
som togs fram i Observationer CST, se Tabell 4. Analysen består av ett antal steg. Steg 1 bygger
på att hitta kopplingar mellan de framtagna tematiska kategorierna med kategoriseringen i
intervjustudie 1 och intervjustudie 2. I steg 2 har en jämförelse gjorts på data mellan
Observationer CST och Intervjustudie 1. Steg 3 var att använda Intervjustudie 2 för att bekräfta
teser som har framkommit i den tidigare jämförelsen. Dessa tre sammankopplade delar har
sedan i steg 4 ställts mot den teoretiska basen i studien. Genom det här arbetssätt var det möjligt
att säkerställa att data från samtliga delar beaktas i den övergripande analysen. För att på ett
tydligt och visuellt sätt redovisa analysen användes de tematiska kategorierna agenda, beslut,
databas, deltagare, lokal, projektering & samordning, projekteringsverktyg samt tid. I steg 5 har
de tematiska kategorierna använts som ett filter för att ge analysen en genomgående struktur
som kan kopplas till samtliga områden i studien. Figur 5 visar hur de individuella
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datainsamlingarna har filtrerats genom teori och de tematiska kategorierna och sedan utmynnat
i den övergripande analysen. Anledningen till att den övergripande analysen utfördes var för att
kunna besvara forskningsfrågan och föra en diskussion om hur referensprojektet faktiskt arbetar
med ICE-metodiken jämfört med teorin.

Intervjustuide
1

Obstervationer
CST

Intervjustuide
2

Övergripande Analys
Figur 5 - Visualisering av dataflöde till övergripande analys
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2.6. Validitet & Reliabilitet
I studien finns flera områden som har utmanat validiteten och reliabiliteten. Ett antal delar i
studien har utrymme för tolkningar och har därför prioriterats för en extra granskning. Den extra
granskningen har utförts för att studien ska vara av god validitet och reliabilitet. Validiteten i
studien är beroende av vad som är uppmätt och hur väl förankrat det uppmätta materialet är i
frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten bestämmer hur mätningarna har
utförts samt med vilken noggrannhet de har utförts med (Holme & Solvang, 1997).
Under deltagande på ICE-möten har det noterats avvikelser och/eller samband till teori och
riktlinjer. När en individ på egen hand tolkar ett område finns det risker att individen inte är
objektiv och skapar en bild utifrån egna åsikter. Trost (2010) menar att trovärdigheten är en
viktig aspekt i datainsamling, han menar att det är viktigt att den redovisade studien måste
kunna visa på att data är insamlad på ett seriöst och trovärdigt sätt. För att undvika en låg
trovärdighet på den data som har inhämtas under Observationer CST har följande åtgärder
vidtagits: Objektiv granskning av insamlad data från samtliga möten och att båda studenterna
närvarat på mötet för att kunna jämföra tolkningar. All insamlad data har ifrågasatts mot
studenternas bakgrund för att undvika att resultatet färgas samt att inhämtad data ska vara
relevant för forskningsfrågan. Genom ovanstående åtgärder kontrolleras validiteten och
reliabiliteten på insamlad data.
Holme och Solvang (1997) menar att kraven för definitionsmässig reliabilitet och validitet kan
komma i konflikt med varandra. De menar att det finns en risk att hamna i ett vägval mellan de
olika delarna. Något som kan ses vara utmanande i en kvantitativ studie, som del 1 i
intervjustudie 1. Det kan vara av vikt att göra en prövning av pålitligheten i frågan och de
insamlade svaren (Holme & Solvang, 1997). För att säkerställa reliabilitet och validitet har det
vidtagits följande åtgärder:
• Frågorna i intervjustudierna har granskats av kunnig inom ämnet, uppdragsledning på
CST samt handledare vid LTU. Granskningen har skett i samband med forskningsfrågan
samt den framtagna delfrågan som underbygger intervjustudie 1, vilket skall bidra till
god validitet. De har även blivit informerade om upplägget på intervjun samt hur svaren
kommer transkriberas, vilket bidrog till en god reliabilitet.
• I början av intervjustudie 1 har respondenterna fått möjlighet att ifrågasätta enkäten,
vilket bidrog till en god reliabilitet.
Den kvalitativa intervjun i intervjustudie 1 innehåller utrymme för skillnader i genomförande
av intervjun mellan intervjutillfällena samt tolkningar och felformuleringar vid transkribering
av svar. Enligt Trost (2010) behöver en intervju uppfylla att frågorna ställs på samma vis och
att situationen vid intervjutillfällena ska vara lika varandra, för att mätningen ska vara stabil
och inte utsättas för exempelvis slumpinflytselser. För att uppfylla detta har frågor tagits fram
på förhand, intervjuerna har hållits i en bekant miljö för den intervjuade. Det har även
genomförts testintervjuer för att intervjuaren ska ställa alla frågor på liknande sätt till alla
respondenter. För en god reliabilitet vid transkribering av intervjusvaren menar Trost (2010) att
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precision och objektivitet är två viktiga faktorer. För att uppfylla de här faktorerna har
intervjuaren tillsammans med respondenten sammanfattat svaren på frågorna. Där intervjuaren
har hållit sig objektiv utifrån svaret, genom att beskriva svaren sakligt och neutralt. Då den
intervjuade får ta del av det sammanfattade svaret minskar risken för feltolkningar och kan öka
svarets reliabilitet. För att frågorna skulle ha en så hög validitet som möjligt har ett antal
åtgärder vidtagits. Åtgärderna har bestått av kontinuerliga avstämningar med kunniga inom
ämnet i form av uppdragsledning, projekteringsledning samt studiens handledare. En
underliggande frågeställning har även tagits fram för att underbygga forskningsfrågan på
djupet.
I intervjustudie 2 har antalet intervjuade varit färre jämfört med intervjustudie 1, vilket har
medfört andra utmaningar för att bibehålla en god validitet och reliabilitet. Ett färre antal
intervjuade, än i intervjustudie 1, har medfört att svaren på diskussionsämnena och frågorna har
behövt transkriberas som mer utförliga sammanfattningar. Trost (2010) menar att de som
intervjuar behöver beakta mer än bara det som den intervjuade säger, exempelvis ansiktsuttryck
och tonfall. Han menar även att människan inte är statisk och att svaren på en fråga inte alltid
ska vara samma. En utmaning med en kvalitativ intervjustudie är att det är lätt att bli för
strukturerad, vilket kan medföra hämmande av nykonstruktioner och nytänkande (Trost, 2010).
Intervjustudie 2 är genomförd med en öppen inställning till diskussionsämnena som är
framtagna från den mer objektiva intervjustudie 1 och ICE-möten.
Genom en öppenhet under intervjun har respondenten fått möjlighet att framföra egna
reflektioner vilket ger en god reliabilitet. Men med den beskrivna öppenheten fanns det en risk
att respondenten inte höll sig inom ramarna för diskussionen, vilket i sin tur kunde påverka
validiteten på intervjustudie 2. Det vidtogs en förebyggande åtgärd för att validiteten inte skulle
påverkas under intervjun. Åtgärden var att det till intervjustudie 2 togs fram ett antal frågor som
är kopplade till diskussionsämnena. Frågorna har bidragit till att intervjun stannar inom
diskussionsämnets ramar och undviker på så sätt sidospår. Genom att genomföra intervjun på
detta vis har kopplingen till forskningsfrågan kunnat bibehållas vilket har gett studien en god
validitet.
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3.

Teori

Följande kapitel beskriver den teori som samlats in genom litteraturstudien. Teorin kommer
senare att användas för analys av erhållet resultat. Kapitlet syftar till att redogöra för den
teoretiska grund som studien bygger på.
3.1. Digitalisering av Sverige
Sverige har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
(Regeringen, 2017). Trots den höga målsättningen påtalar Svensk Byggtjänst, efter en studie
gjord av industrifakta, att digitaliseringen i byggbranschen är låg jämfört med många andra
branscher i Sverige (Svensk Byggtjänst, 2017). Trafikverket påpekar i den nationella planen att
digitaliseringen i anläggningsbranschen innebär tekniska förändringar samt att flera branscher
behöver samordnas. De anser att det krävs vissa förändringar för att lyckas med digitaliseringen.
Förändringar av traditionella affärsmodeller som berör trafikverkets projektstyrningsformer,
uppföljningsrutiner, upphandlingsformer samt leverantörers arbetsformer. (Magnusson et al.,
2017).
Samtidigt som branschen digitaliseras sker det stora pensionsavgångar (Svensk Byggtjänst,
u.å.). Det skapar ett problem eftersom den yngre generationen är utbildad till att kunna arbeta
med nya metoder och verktyg som BIM, men besitter inte den erfarenhet som krävs för att tolka
komplexiteten i ett byggprojekt (Bosch-Sijtsema, 2013). Vilket i sin tur medför en stor förlust
av kunskap, eftersom de individer som har mycket erfarenhet inte kan, vill eller får möjlighet
att dela med sig av sin kunskap. Detta gör även att det är få projektstyrande roller som har
erfarenhet av projekt som har implementerat BIM och digitala arbetssätt. Resultatet blir att det
idag finns projekt som inte tar till vara på de digitala arbetssätt som BIM medger, utan snarare
så utförs projekten på ett traditionellt sätt med användning av exempelvis 2D-ritningar (BIM
Alliance, 2016). De digitala verktygen som finns att tillgå blir bara bättre, men många gånger
har inte alla steg i projekteringsprocessen följt med i utvecklingen (Bosch-Sijtsema, 2013).
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3.2. Integrerade arbetssätt
Integrerade arbetssätt bygger på att arbeta tillsammans, att olika aktörer oavsett arbetsområde
sträcker sig över gränserna för en öppnare struktur. Inom integrerade arbetssätt finns det olika
nivåer. Fokus kan exempelvis anpassas efter kundens/leverantörens delaktighet, arbete i samma
modell eller sammarbetsnivån. Gemensamt för projekt som arbetar med integrerade arbetssätt
är att de ofta har en grund i Lean och/eller Concurrent engineering samt syftar till att skapa en
effektivitet i projekt (Bosch et al., 2017). Concurrent engineering kom på 1980-talet och
beskrivs av Winner et al. (1988) som ”ett systematiskt tillvägagångssätt för den integrerade,
samtidiga utformningen av produkter och deras relaterade processer, produktion och stöd
inkluderat”. Arbetssättet kan ses som ett sätt att säkerställa att projekteringen värderar alla
parametrar i produktens livscykel (Bosch et al., 2017). Trafikverket är en verksamhet som har
implementerat BIM-modellering i organisationen och sedan 2015 även börjat ställa krav på
detta i alla upphandlingar (Trafikverket, 2017). Det är även ett antal projekt inom Trafikverket
som börjat se fördelarna med BIM-modellering och i vissa fall till och med kravställt detta
integrerade arbetssätt. Fischer et al. (2006) förespråkar ett arbete med VDC, där ICE-metodiken
ligger som kärna i det integrerade arbetssätt.
3.3. Projektering
Den teoretiska beskrivningen av projektering i byggprocessen består av att utforma och
beskriva ett byggnadsverk så att det kan framställas (Stintzing, 2005). Vid arbete med
projektering måste många personer arbeta tillsammans under tidspress, ett arbete som i regel är
både svårt och komplext (Nordstrand, 2008). Projekteringsprocessen innefattar många aktörer
och utgör en av de mest komplexa processerna i ett byggprojekt (Bosch-Sijtsema, 2013).
Arbetet måste tidplaners i ett tidigt skede samt budgeteras för projektets totala kostnader. Vilket
är något som är svårt att precisera i förväg och måste kontrolleras under hela projekttiden
(Nordstrand, 2008). Även om processen i praktiken kan skilja sig mellan olika
entreprenadformer så bedrivs den traditionellt sett sekventiellt, där varje aktörs arbete
representerar ett steg i en kontinuerlig kedja (Bosch-Sijtsema, 2013). Projekteringen i ett projekt
är ett lagarbete mellan flera deltagare (projektörer) som bör ha ett nära samarbete under hela
processen. De olika teknikområdena måste hela tiden hålla varandra uppdaterade om hur de har
tänkt att lösa sina specifika problem för att det inte ska uppstå kollisioner mellan olika
byggdelar i projektet (Nordstrand, 2008). Enligt Bosch-Sijtsema (2013) finns det tre viktiga
områden inom projekteringsprocessen: kunskapsöverföring, kommunikation/engagemang och
projekteringsprocessen i form av planering/styrning/återkoppling. För projekteringsprocessen
ska fungera är det viktigt att alla projektörer har tillgång till ett fungerande
kommunikationssystem (Nordstrand, 2008). För att lösa de svårigheter som kan uppstå under
projekteringen, har det i Sverige arbetats efter ett visst systematiskt mönster för
projekteringsarbetet, Nordstrand (2008, 78) beskriver det som ”Projekteringen måste
genomföras genom att man tar ett steg i taget, från övergripande och principiella frågor till allt
med preciserade och detaljerade. Man fattar succesivt nya beslut om hur man ska gå vidare,
varvid den slutgiltiga utformningen av objektet blir mer och mer känd.” Byggprocessen har
dock förändrats över tiden och det finns många moderna alternativ till det traditionella och
sekventiella arbetssättet (Bosch-Sijtsema, 2013). Nedan redovisas några av projekteringssätten
med deras mest skiljande drag i korthet:
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Sekventiell
Är den traditionella typen av projektering där en arbetsuppgift utförs i taget. Det här arbetssättet
ger en billig men många gånger långsam arbetsprocess (Bosch et al., 2017). Ett sekventiellt
arbetssätt i projekteringsprocessen representerar alla aktörers arbete ett separat steg i en
värdekedja (Bosch-Sijtsema, 2013).
Fast-Track
Fast-Track genomförs genom att flera aktiviteter startar samtidigt och ämnesövergripande
möten hålls för att diskutera möjligheter och utmaningar i kommande arbetsuppgifter. Därefter
går respektive tillbaka till sitt kontor för att lösa de uppgifter som tilldelats till nästa möte.
(Bosch et al., 2017)
Parallell
Parallell-projektering har många likheter med Fast-Track där de olika arbetsmomenten utförs
samtidigt (Bosch et al., 2017). Eftersom att arbetsmomenten utförs samtidigt finns en möjlighet
att belysa vad som händer i de olika momenten, i form av överföring av dokumentation samt
föra dialoger mellan de ansvariga för de olika momenten (Stintzing, 2005).
ICE
Vid ICE-projektering sker stora delar av projekteringsarbetet parallellt mellan olika
teknikområden. Arbetet är också mer koordinerat vilket undviker risken för informationsglapp.
Det här arbetssättet ger en lägre genomförandetid, lägre projektkostnad och högre kvalitet.
Eftersom att arbetet med ICE minskar risken för att aktiviteter måste omarbetas.
Projekteringsmetoden medför dock en högre uppstartskostnad eftersom att det krävs mycket
teknisk utrustning och koordinering. (Bosch et al., 2017)
3.4. VDC
VDC är ett koncept som introducerades av CIFE vid Stanford University år 2001. De definierar
konceptet som ”the use of multi-disciplinary performance models of design-construction
projects, including the Product (i.e., facilities), Work Processes and Organization of the design
- construction - operation team in order to support business objectives”. VDC tillåter
användaren att i ett tidigt skede bygga symboliska modeller av produkten, organisationen och
processen (Fischer et al., 2006). Bosch et al. (2017) beskriver det som en arbetsmetodik för
hantering av ämnesområdesmodeller som ska stötta och främja mål samt framgångsfaktorer i
projekt. VDC stödjer virtuella modeller och syftet med VDC är att använda virtuella modeller
av produkten, organisationen och processen för att stödja den komplexitet som finns i
byggprojekt och tidigt analysera de fallgropar som kan uppstå i ett byggprojekt fast i en virtuell
värld (Fischer et al., 2006). VDC medför att en stor mängd tid och pengar inte behöver
investeras i ett senare skede av ett projekt (Fischer et al., 2006). Arbetssättet innefattar ett antal
metoder och verktyg vilka ska ligga som stöd för arbetet med processer, produkten och
modellen (Bosch et al., 2017). VDC har även haft en god framgång hos stora entreprenörer i
Sverige de senaste åren (Bosch et al., 2017).
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3.5. BIM
Användandet av BIM i den svenska byggbranschen har det under de senaste åren ökat i
omfattning. Enligt Bosch et al. (2017) kan BIM ses som en katalysator för samverkan, där det
inte bara ses som en teknik utan en process. Det finns flera processer för arbete med BIM i
samordningsprojekt och ICE-metodiken är en av dessa. ICE-metodiken bygger på en
gemensam projekteringsprocess där samtliga teknikområden är involverade, bland annat genom
gemensamma projekterings- och granskningsmöten (Veidekke, u.å.). Bosch et al. (2017) menar
att ICE-metodiken bidrar till att effektivisera BIM-arbetet genom att arbeta mer integrerat. Det
effektiveras genom att inte arbeta med teknikövergripande beslutsmöten sekventiellt, utan att
arbetet istället sker samtidigt i arbetssessioner (Bosch et al., 2017).
Definitionen av BIM kan beskrivas som all information som förvaltas och genereras under hela
byggnadens livscykel och representeras som objekt i 3D eller till och med som utrymmen
(Jongeling, 2008). Genom att använda BIM är det möjligt att ha tillgång till all information om
en byggnad under hela dess livslängd i ett elektroniskt format (National Institute of Building
Sciences, 2015). BIM är ett relativt nytt begrepp inom byggbranschen men beskriver egentligen
något som funnits sedan 1970-talet, då benämnt Building Product model. Jongeling (2008)
beskriver BIM som ett samlingsbegrepp för hur information används, skapas och lagras på ett
kvalitetssäkrat och systematiskt sätt. Det digitala verktyget har en stor potential att förbättra
effektiviteten, hållbarheten och effektiviteten i alla steg av byggprocessen (Furneaux & Kivits,
2013). Genom att använda BIM är det möjligt att förändra hur byggnader ser ut, fungerar, och
produceras (Eastman et al., 2008). BIM kan även användas för att visualisera en byggnad
(Azhar, 2011). Det finns olika grader för hur BIM används beroende på hur mycket information
som finns knutna till objekten i modellen samt hur informationen delas mellan olika aktörer.
BIM fick sitt stora genombrott när de stora CAD-leverantörerna började använda de digitala
verktygen (Jongeling, 2008).
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3.6. ICE
Det finns flera processer för arbete med BIM i samordningsprojekt, VDC med ICE-metodik är
en av dessa. ICE-metodiken är ett arbetssätt som det senaste decenniet använts inom ett antal
branscher (Coffee, 2006). Sedan 1990-talet har en grupp kallad TeamX på Jet propulsion
Labortory (JPL) skapat ett koncept för att möjliggöra projektering av rymduppdrag på bara
några veckor, något som tidigare kunde ta uppemot ett år (Mark, 2002). TeamX har skapat en
metod och kultur för att genomföra rymduppdrag i en snabbare takt jämfört med traditionella
projekteringsmetoder. Forskare kallar den här projekteringsmetoden för ICE (Chacere et al.,
2004). ICE introducerades ursprungligen inom rymdindustrin för att främja ett samarbete
mellan projektmedlemmar under designarbetet (Avnet & Weigel, 2010). Det finns likheter
mellan byggprojekt och rymdindustrin i form av att det krävs ett omfattande samarbete,
eftersom att olika aktörer kan ha olika bakgrund, intressen, processer, metoder och
terminologier (Fischer & Kunz, 2012). Trafikverket beskriver ICE som en arbetsmetodik som
är särskilt lämplig för projekteringsfasen och har en grund i Concurrent Engineering (Bosch et
al., 2017).
ICE-metodiken beskrivs som ämnesövergripande arbetssessioner med syfte att samla olika
aktörer i ett rum, fysiskt eller digitalt närvarande, för att tillsammans arbeta med projektering
(Bosch et al., 2017). Det finns ett antal förutsättningar för att lyckas med samprojektering under
ICE-möten. Förutsättningarna skiljer till viss del beroende på projektets storlek. En
förutsättning är ett rum som möjliggör projektering på plats. Ett sådant rum kallas för iRoom,
dess utformning bygger på stora skärmar för att enkelt visa information och modeller,
datorskärmar för projektörerna och smartskärmar som gör det möjligt att utför flera saker
samtidigt (Fischer & Kunz, 2012). För att arbetet med ICE ska fungera utan hinder är det viktigt
att arbetet leds av en facillitator och en arbetsplan. Arbetsplanen ska visa vilka ICE-möten som
måste genomföras och vilka teman som ska arbetas med under respektive möte. Det ger en
möjlighet att säkerställa att rätt deltagare deltar på ICE-möten, vilket underlättar en smidig
beslutsprocess (Bosch et al., 2017).
Trafikverket påpekar att det krävs processplanering för beslutsfattande inom ICE-projektering.
Det påvisar vikten av en medvetenhet om att de närvarande har en beslutsfattande roll i
projektet, inom det specifika teknikområdet eller på en övergripande nivå (Bosch et al., 2017).
Tjell och Bosch-Sijtsema (2015) menar att när en individ som är viktig för designprocessen inte
närvarar under ett möte påverkas processen genom att de inte kan delta i diskussioner. ICEmetodiken kombinerar analys och kommunikation i en enda aktivitet istället för att arbeta med
traditionella cykler av möten (Coffee, 2006). Detta minskar ledtiden mellan projektets deltagare
eftersom att projektdeltagarna arbetar samtidigt och tillsammans under projektet (Fischer &
Kunz, 2012). Eftersom att ICE-processen förkortar ledtider måste alla fördröjningar i projektet
minimeras eller elimineras. De fördröjningar som ändå uppstår kan bland annat bero på
inkompetens och obestämdhet. För att projektet ska kunna fortsätta projektera enligt tidplanen
kan den här inkompetensen behöva utvärderas för att eventuellt resultera i ett utbyte av
projektdeltagare (Chachere et al., 2004).
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I en studie gjord av Fischer och Kunz (2012) har ett antal faktorer som gör det möjligt att
prestera högt med hjälp av ICE-metodiken tagits fram. Nedanstående punkter som är framtagna
för ICE-metodiken och bör hanteras i ett projekt för att uppnå en effektiv ICE-process.
Punkterna beskriv som:
•

Information ska finnas tillgänglig för alla som deltar på ICE-möten. För att det ska vara
möjligt är det viktigt att ICE-mötet är noga förberett, att deltagarna har den utbildning
som krävs för modelleringsprogrammet, att deltagarna kan tolka andras modeller och
ett gott samarbete.

•

Mål och förfaranden ska vara införstådda och accepterade och möjliggörs genom beslut
och analyser som är synliga för alla. Det är även viktigt att alla deltagare känner en
lagkänsla under ICE-mötet.

•

Arbete ska utföras med minimal översyn av överordnad för att minimera ledtiden
projektdeltagare väntar eller söker ledningsbeslut. Det möjliggörs genom att undvika att
arbeta med ICE i projekt som kräver övervakning av deltagarna på grund av osäkerhet
eller komplexitet. Att alla deltagare har den utbildning som krävs för att kunna arbeta
självständigt och att de beslut och analyser som görs ska vara synliga för alla deltagare.

•

Alla deltagare ska vara 100 % tillgängliga på ett ICE-möte och endast fokusera på det
arbete som har med det specifika uppdraget att göra. För att möjliggöra det ligger vikten
på att möten är korta och att alla deltagare på mötet är involverade.

•

För att klara av att arbeta effektivt med ICE är det viktigt att minimera organisatoriska
hinder samt beroende av beslutsfattande roller. För att minimera det här är det viktigt
att det bara finns en facilitator och en kultur av att arbeta med minsta möjliga
inblandning av beslutsfattande roller. Genom att minimera det här är det möjligt att
minimera den tid som projektgruppen måste vänta på beslut.

•

Kommunikationen ska vara delad och personlig, multidisciplinär, visuell, visa
funktionella designval/krav samt förutsedda beteenden. Det kan möjliggöras genom
personliga arbetsstationer och delade skärmar i ett iRoom.

•

Alla projektdeltagare ska arbeta för att projektet ska lyckas efter uppsatta mål och det
ska gå före den egna organisationen. Vilket möjliggörs genom att tidigt på ICE-mötet
diskutera målet med mötet, projekteringsprocessen samt vara uppmärksam på
facilitatorn.

•

Deltagare på ICE-möten kan forma små grupper för att arbeta mer samordnat. Det är
möjligt att arbeta så här om deltagarna har tillgång till projekteringsskärmar och lokaler
där de kan arbeta tillsammans.
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•

Specifik teknikområdesmodellering ska vara balanserad och analysuppgifter ska utföras
snabbt. Det finns en risk att inte uppnå det här om en intressent misslyckas med att förstå
en modell som någon annan har gjort. ICE löser det här problemet genom att
modellering-, visualisering-, analys- och beslutsfattande-verktyg som möjliggör en
kritisk väg för aktiviteter.

•

De applikationer som används i projektet ska ha möjlighet att ansluta till en gemensam
databas. För att bedriva ICE-projektering så effektivt som möjligt ska databasen
använda ett POP-format som är införstått och utformat av projektgruppens medlemmar.

•

Vid användning av separata modeller krävs konsekvent namnbestämning och
detaljeringsnivå. All data ska finnas tillgänglig för alla projektdeltagare och ska vara
lätt att komma åt. För att möjliggöra detta är det viktigt att en gemensam databas
används och att det finns en genomarbetad POP-modell.

•

Projektdeltagarna bör dela upp sina uppgifter i delaktiviteter som tar 10 minuter eller
mindre så att det är möjligt att ställa frågor som lätt kan besvaras. Genom att arbeta så
här är det möjligt att minimera risken för att aktiviteter måste omarbetas.
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3.7. ICE-projektering hos Sweco
Inom Sweco finns det ett antal interna företag och projekt där det har tagits fram riktlinjer för
projektering av järnväg som inkluderar ICE-metodiken. Riktlinjerna har specifikt anpassats till
företagens och projektets struktur, prioriteringar och förutsättningar. Det finns även framtaget
ICE-strategier för de företag och projekt inom Sweco som använder metodiken.
3.7.1. Järnvägsprojektering med ICE
Projektering av järnvägsprojekt på Sweco Rail är uppbyggt enligt Figur 6. Den nuvarande
processen är framtagen år 2015. Processen är utvecklad från en tidigare process (Projektera
järnvägslösning) som togs fram av Banverket Projektering (nuvarande Sweco Rail AB) år 2006.
Den nya processen inkluderar arbetssättet ICE för de tidiga stegen i processen, något som inte
fanns i original-beskrivningen. Det innebär att i samtliga järnvägsprojekt som upphandlas på
Sweco Rail efter år 2015, ska anpassas till denna projekteringsprocess. Processen ses som ett
levande verktyg och uppdateras var efter ny information tillkommer. (Löwnertz, 2015)

Figur 6 - Projekteringsprocess Sweco Rail. (Löwnertz, 2015)

Det är noterat att de skeden som berörs av ICE-metodiken är utredning, systemhandling,
bygghandling och produktion. Bygghandlingsskedet inkluderar två delar, geografisk
objektsplacering och detaljprojektering. Båda stegen inkluderar projektering där samtliga
teknikområden är involverade. (Löwnertz, 2015)
Geografisk objektsplacering innebär placering av samtliga geografiska objekt för den planerade
järnvägen, vilket genomförs för både systemhandling och bygghandling. Noggrannheten för
placeringen varierar beroende på vilket skede som hanteras och vad som är överenskommet för
det enskilda projektet. För systemhandling räcker det oftast att placera de objekt som har
påverkan på markanspråket. I bygghandlingsskedet ska alla aktuella teknikområdens objekt
vara utplacerade för att säkerställa att krockar undviks. (Löwnertz, 2015)
Delprocessen detaljprojektering syftar till är att projektera alla detaljer för respektive
teknikområde samt att färdigställa all projektering. I skedet tas det fram ritningar, dokument,
listor och beräkningsresultat. Likt Geografisk objektsplacering är det mycket viktigt att
detaljprojekteringen utförs samordnat mellan de olika teknikområdena. Samordningen kan ske
på flera olika sätt och kan exempelvis vara möten, objektslistor eller kollisionskontroller. Det
går även att använda en gränsdragningslista som redovisar var de olika teknikerområdena har
sina beröringspunkter och vem som ansvarar för att gränssnittet blir rätt. Den projekterade
23

anläggningen beskrivs vanligtvis i tekniska beskrivningar och mängdförteckningar. Vilket
utförs så att handlingarna kan inkluderas i en entreprenadupphandling. Utifrån det projekterade
underlaget kan omfattningen beskrivas för entreprenaden genom text och
mängdförteckningar. Utformningen av beskrivningarna varierar beroende på vilken
entreprenadform beställaren väljer. (Löwnertz, 2015)
3.7.2. Samprojektering
I riktlinjer från företaget och i teorin framgår det att projekterings ska se under ICE-möten.
Projektering under ICE-möten benämns i referensprojektet som samprojektering.
Samprojektering fångar in projekthantering i en mer övergripande syn. Att lägga till ”sam” till
projektering gör att projekteringen innefattar flera teknikområden som samordnas.
Samprojektering under ICE-möten kan beskrivas som att flera teknikområden sitter
tillsammans på ett ICE-möte och utför projektering i samråd med varandra. Viktigt för att
lyckas med samprojektering under ICE-möten är att de projektörer som närvarar både har
kunskap inom Teknik och BIM-projektering. En annan viktig del med samprojektering under
ICE-möten är att teknikområden kan ställa frågor till varandra under pågående projektering
eftersom att detta leder till kortare ledtider. För att visualisera vad samprojektering innebär har
Figur 7 tagits fram. Den visar ett exempel på hur ett ICE-möte med samprojektering kan gå till.
Figur 7 inkluderar endast teknikblock och går inte ner på teknikområdes nivå.
Samgranskning innebär att samtliga teknikblock närvarar på ett ICE-möte där en
samordningsmodellsansvarig går igenom samordningsmodellen för att samtliga teknikblock
ska kunna ge kommentarer. Samgranskning av samordningsmodellen bidrar till att samtliga
teknikblock blir involverade i granskningar av modellen och kan se hur de påverkar eller
påverkas av andra teknikområden.

Anläggning

Miljö

Avvattning

ICE-möte
Konstruktion

Arkitektur

Frågor & Svar

Installation

BEST

Figur 7 - Visuell exempelbild för samprojektering och samgranskning under ICE-möten med frågor och svar som symboliseras
av sträck.
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3.7.3. ICE - Strategi Sweco Rail
På Sweco Rail finns det en framtagen ICE-strategi, den beskriver mötesstruktur, mötesupplägg,
för- och efterarbete samt deltagande roller. I den strategin finns det tydliga riktlinjer för att
skapa ett effektivt möte. Under projekteringen ska lösningar och problem identifieras samt
behandlas successivt samt genomföras direkt under mötet. En målsättning är att kunna ta fram
projekterade lösningar på kortare tid genom att hantera frågeställningar mellan teknikområden,
kommunicera och fatta beslut direkt på mötet. Själva aktiviteten att göra ändringar under ett
pågående ICE-möte är det som skiljer ICE-metodiken från tidigare arbetssätt. Tidigare har
frågeställningar tagits med som arbetspunkter från ICE-mötet för att sedan stämmas till
nästkommande möte. (Hall, 2017)
Agendan ska redovisa förväntningar på vilka aktiviteter som ska genomföras under respektive
ICE-möte och genomförda aktiviteter mellan ICE-mötena. Agendan anpassas utifrån hur långt
de kommit och var i ICE-mötesserien de befinner sig. Agendan är uppbyggd för att vara
användbar för kommunikation både under och inför ICE-möten. Organisationens utformning
för ICE-processen är av stor vikt för att lyckas med en god samhandling. Det finns ett antal
kriterier som behöver uppfyllas för att kunna säga att ICE har använts i uppdraget. Bland annat
är det att samtliga teknikområden ska ha varit involverade och att processledaren ska ha
kompetens att leda samt dokumentera ett ICE-möte. Det kan även involvera närvaro av
beslutsfattande roller, exempelvis beställaren. (Hall, 2017)
Samordningsmodellen ska kunna förberedas för de aktuella frågeställningarna med vyer och
information inför kommande ICE-möten. Det kan göras av samordnaren tillsammans med
processledaren. Samordnaren bör kunna hantera flöden av information i CAD-filer under
pågående möte, denne ska kunna uppdatera samordningsmodellen. Det är även viktigt att denna
har kompetens att visa samordningsmodellen på att pedagogiskt vis. Samordning och
samgranskning sker vid data som skickas in till en gemensam filserver som sedan presenteras
av exempelvis en BIM-pilot eller processledare. Datamaterialet kan bestå av exempelvis 3Dmodeller, skisser eller texter. I strategin finns det även en specifik bilaga som beskriver hur ett
ICE-rum ska utformas och vilken utrustning denna ska innehålla. ICE-rummet är ett stort rum
där projektörerna har de tekniksiska hjälpmedel som krävs för att projektera under mötet. (Hall,
2017)
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Projekteringsgången för teknikområdena inom bygghandlingsskedet beskrivs enligt Figur 8.
Den redogör delarna geografisk objektsplacering och detaljprojektering. Inom vardera del
redovisas de teknikområden som berörs i ett järnvägsprojekt. Processen är anpassad till
Järnvägsprojekt och de teknikområden som ingår i företaget Sweco Rail. (Hall, 2017)

Figur 8 - Projekteringsprocess ICE bygghandling. (Hall, 2017)

3.7.4. ICE-Processbeskrivning CST
I referensprojektet CST finns det en övergripande ICE-processbeskrivning som är framtagen
specifikt för projektet och beskriver syftet med ICE. Beskrivningen ger läsaren en bild av den
arbetsgång som är anpassad till projektet. Arbetsgången beskriver det arbete som ska utföras
före, under och efter ett ICE-möte. En viktig del som beskrivs är att ICE-möten inte bara får
används som ett informationstillfälle. De beskriver att deltagarna ska arbeta gemensamt i ICErummet med förslag för en eller flera lösningar. Det har även tagits fram en rollbeskrivning som
beskriver vilka som ska närvara under ett möte och vad de har för arbetsuppgifter. Deltagarna
på ICE-mötet ska vara facilitator, processledare, deltagare och mötessekreterare. Rollerna
beskrivs mer i detalj i processbeskrivningen men får inte delas i den här studien. I vissa fall är
det möjligt att dela upp ICE-mötesdeltagarna i mindre grupper för att lösa specifika frågor som
berör olika teknikområden. ICE-mötet ska hållas i ett ICE-rum men vissa delar av mötet kan
även hållas i separata rum. (Sweco, u.å.a.)
Det finns även ett veckoschema som är beskrivet för att redovisa tider där information går ut
till deltagarna. Information om tema på ICE-mötet skickas ut på i början av veckan. Temat ska
innehålla mål, syfte och förväntat resultat på ICE-mötet. De inbjudna till mötet väljs ut beroende
på vad temat är för det kommande möte. Kommunikation och val av närvarande ska hanteras
av processledaren. Det beskrivs att ICE-möten är ett sätt att öka samförståndet och förkorta
ledtiderna mellan frågor och svar. En annan del i beskrivningen består av viktiga ledtider som
projektet behöver beakta. Det är viktigt att alla deltagare ska vara förbereda på eventuellt
beslutsunderlag inför de delar som ska beslutas om under mötet. Deltagarna förväntas
dokumentera beslutsvägar för varje lösningsförslag i en framtagen mall under ICE-möten.
Syftet med ICE är att gemensamt fatta beslut om sådant som påverkar projektet. (Sweco, u.å.a.)
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3.7.5. Resultat genomfört projekt med ICE-projektering
Lund-Flackarp är ett av många projekt som har använt ICE-metodiken genom hela
projekteringsprocessen. I projektet ingick upprättande av järnvägsplan och systemhandling för
fyra spår mellan Lund och Flackarp. Projektet har fått bra recensioner och flera på företaget har
pratat gott om hur de hanterade ICE-metoden i projektet. I Processbeskrivningen beskriver de
anledningen till varför ICE-metodiken har använts samt hur det hur den var tänkt att användas.
De beskriver ICE som en arbetsmetodik där deltagare kallas till arbetsmötet, ofta hela dagar.
Möten är indelade i aktiviteter och grupper för att lösa specifika uppgifter samt för att
genomföra projektering på plats i ämnesområdesmodeller. Enligt beskrivningen var det tänkt
att inbjudan till möten skulle skickas ut till individer beroende på behov utifrån beslutsmandat
och kompetens. Inbjudan skulle skickas till berörda inom både leverantörens och beställarens
organisation. Möten skulle var tänkta att planeras som en serie möten där slutmålet för möten
är kopplade till en produkt som ska levereras. (Fredriksson & Wilén, 2017)
Fördelarna som lyftes fram i beskrivningen var bland annat korta ledtider mellan frågor och
svar. Att skapa en sammanhållen förståelse för projektet och dess utmaningar. Det är beskrivet
som att BIM-samordnaren ska vara delaktig tillsammans med processledaren för ICE.
Sekreteraren skulle dokumentera frågeställningar och beslut som uppkommer under ett ICEmöte. Processen för samordning beskriver att de skulle ha kontinuerliga kontroller för
framdriften för den geografiska modellen. En viktig del som de tar upp är att de skulle följa upp
ICE-mötesprotokoll så att aktiviteter som ska hanteras till nästkommande ICE-möte blir utfört.
(Fredriksson & Wilén, 2017)
I erfarenhetsåterföringen hanteras hur deltagare i projektet ansåg att arbetssättet har fungerat.
De upplever att arbetssättet har fungerat bra för att öka förståelsen för projektet, att diskutera
över ämnesområdesgränser och för att korta ledtiderna. De säger även att det ibland har
upplevats att möten har varit långa och ineffektiva. Målbilden att ICE-möten skulle vara ett
beslutsfattande forum och upplevs inte ha uppfyllts utifrån beslut från beställaren, något som
de trycker på är ett av syftena med ICE. Däremot har de noterat att beslut och lösningar inom
leverantörens organisation kunde hanteras under möten. Det är noterat att de inte utförde
samprojektering under ICE-möten. Både beställaren och leverantören säger att de vill fortsätta
utveckla och arbeta vidare med arbetssättet. (Grafström & Söderbäck, 2018)
Det viktigaste som de trycker på att ta vidare för kommande projekt är kopplat till beslut under
möten. De uppmanar till att för kommande projekt bör det säkerställas att beslut kan fattas under
ICE-möten och att mötesformen används vid lämplig tidpunkt. De beskriver även att de har haft
en pressad tidplan vilket både ansetts vara positivt och negativt. En erfarenhet som de trycker
på är att arbetssättet speglar tidplanen. Projektet har lyckats hålla tidplanen och enligt deltagare
så kan ICE-processen vara en bidragande faktor till att de lyckats. Vilket de ännu en gång
trycker på är en av målsättningarna med ICE-metodiken, just korta ledtider. De påvisar följande
positiva delar och vilka delar som har möjlighet till förbättring i projektet. Vilka är direkt
kopplade till arbetssättet och ICE-möten. (Grafström & Söderbäck, 2018)
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Nedan redovisas en erfarenhetsåterföring som är utförd av både beställare och leverantör
(Grafström & Söderbäck, 2018). Delarna är utplockade och beskriver vad deltagarna ansett
varit positivt, neutralt och vad som har förbättringspotential inom ICE-möten och arbetssättet.
Delar av projektet som deltagarna ansåg har varit positiva var:
• att deltagarna i projektet har vågat testa nya arbetssätt och haft en positiv inställning i
projektet.
• att anpassningen till arbetssättet har varit bra
• att samordningsmodellen har använts på ett bra sätt.
• att samordningsmodellen har uppdaterats kontinuerligt.
• att det har varit bra avstämningar inom vardera teknikområde.
• att täta avstämningar har resulterat i ökad förståelse och skapat en tydlig riktlinje för
pågående arbete.
• att gemensamma arbetsmöten med beställaren har bidragit till att visa på framdriften
samt minskat omtag i projektet.
Delar av projektet som deltagarna ansåg har förbättringspotential var:
• att det hade underlättat om alla nyckelpersoner hade kunnat samlas i början av
projektet, för att identifiera kritiska delar i projektet.
• att det hade varit bra att ha gemensamma blockmöten, som ett komplement/ersättning
för de enskilda teknikmötena.
• att utplaningen av vissa specifika tekniska frågor kunde ha samordnats i ett
tidigare skede.
• att samordna dokumenthantering på flera olika databaser komplicerar hanteringen. Det
hade varit bra med endast ett system.
Nedan beskrivs specifikt neutrala och positiva delar med ICE-möten (Grafström & Söderbäck,
2018). Delar av projektet som deltagarna ansåg var positiva med ICE-möten var:
• att ledtiderna förkortades i projektet.
• att det skapades en bra förankring av projekteringen under ICE-möten.
• att ICE-möten var en bra informationskälla, en kostsam metod men effektiv.
• att ICE-möten skapar en förståelse för teknikövergripande frågor mellan olika
teknikområden.
• att ICE-möten gav en klar bild av problemställningar och projektets komplexitet.
• att skapa delaktighet, lyfta frågor och få en överblick i projektet.
Delar av projektet som deltagarna ansåg var neutralt med ICE-möten var:
• att beslut inte alltid kunde fattas under ICE-möten, speciellt beslut som är beroende av
beställaren. Ett av syftena med ICE-metodiken är att fatta beslut under möten men
kunde inte det uppfyllas i det här projektet.
• att det var för lite direkta justeringar under ICE-möten, det skedde mest redovisning.
• att ICE-möten kunde utformas i mindre grupper där respektive grupp kunde löst
specifika frågor som berörde de.
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4.

Resultat & Analys

Följande kapitel beskriver studiens resultat och analys. Resultatet utgörs av observationer,
enkäter och intervjuer. Detta har sedan analyserats samt jämförts mot teorin om ICEmetodiken samt referensprojektets och företagets riktlinjer för ICE-processen.
Introduktion till Resultat & Analys
Eftersom att resultat och analys är uppdelad i fyra olika steg är det viktigt att läsaren är
införstådd i studiens genomförande och analysmodell för att kunna följa samtliga steg.
Anledningen till att studien har delats upp beror på att frågeställningen är komplex behöver
utredas från flera håll för att bli besvarad.
4.1. ICE på Sweco & referensprojektet
Enligt uppdragsledningen i referensprojektet CST på Sweco, har ett växande användande av
BIM och integrerade arbetssätt medfört vissa utmaningar inom organisationen. Det har noterats
särskilda utmaningar mellan vissa erfarna ledande projektörer och oerfarna projektörer. I
referensprojektet används det integrerade arbetssättet VDC. Projektet tillhör ett av de första på
Sweco att använda VDC med ICE-metodiken i full utsträckning. Flera av de övergripande
rollerna i projektet är VDC-certifierade enligt Stanford University (Stanford, u.å.). Eftersom
projektet är ett av de första att arbeta med ICE i den här utsträckningen så är vinningen för
Sweco ännu oklar.

Figur 9 - ICE-möte i det mindre ICE-rummet på referensprojektet

I referensprojektet genomförs ICE-möten alltid en heldag och då är det förutsatt att alla
deltagare har den dagen fri från andra möten för att alla ska vara tillgängliga. Vid en diskussion
med uppdragsledningen på projektet CST framgick att de alltid bjuder in den ledande
projektören till ICE-möten. Men i verkligheten är det inte alltid är denne som närvarar. Det
framgick att frågor som behöver hanteras på ICE-möten inte alltid kan besvaras vid det
specifika tillfället utan behöver skjutas på till nästa möte. Vilket kan bidra till ett sekventiellt
arbetssätt. Uppdragsledningen noterade även att det i dagsläget inte samprojekteras under
mötet, utan att en BIM-samordnare hanterade så mycket som möjligt av projekteringen vid
mötet. Projektering som inte kunde utföras fick hanteras på nästkommande möte eller mellan
möten för respektive teknikområde.
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4.2. Observationer CST
Resultat och analys av observationer från referensprojektet beskrivs i Tabell 4.
Tabell 4 – Framtagande av tematiska kategorier observationer CST

Observationer CST

Det är viktigt att arbetet leds av
en facilitator och en arbetsplan.
Arbetsplanen innehåller
mötesteman och säkerställer att
rätt deltagare deltar på ICEmöten, detta underlättar en
smidig beslutprocess. (Bosch et
al., 2017)

Agendan ska redovisa
förväntningar på vilka
aktiviteter som ska
genomföras under
respektive ICE-möte och
genomförda aktiviteter
mellan ICE-mötena.
Agendan anpassas utifrån
hur långt man kommit
och var i ICEmötesserien man befinner
sig. Agendan är
uppbyggd för att vara
användbar för
kommunikation både
under och inför ICEmöten.

Information om tema på
ICE-mötet skickas ut på i
början av veckan. Temat
ska innehålla mål, syfte
och förväntat resultat på
ICE-mötet. De inbjudna till
mötet väljs ut beroende på
vad temat är för det
kommande möte.
Kommunikation och val av
närvarande ska hanteras av
processledaren.

Ämnet för nästkommande ICEmöte skickas ut dagen efter
genomfört ICE-möte och
agendan inför ICE-möten
skickas ut 3 dagar innan det
stående mötet. Under ICEmötet finns en tydlig agenda
som visas på en av skärmarna
som finns i rummet. Eftersom
det endast går att dela en skärm
till de som deltar på mötet via
Skype är det inte möjligt att
dela all information till alla
deltagare. I början av varje
ICE-möte går den ansvarige
igenom agendan för dagens
möte. ICE-mötet pågår under
hela dagen och är uppdelat i
flera mindre möten där den
ansvarige sätter agendan för
respektive möte.

Det finns ett antal
kriterier som behöver
uppfyllas för att kunna
säga att ICE har använts i
uppdraget. Bland annat är
det att samtliga
teknikområden ska ha
varit involverade och att
processledaren ska ha
kompetens att leda samt
dokumentera ett ICEmöte. Det kan även
involvera närvaro av
beslutsfattande roller,
exempelvis beställaren.

Deltagarna på ICE-mötet
förväntas dokumentera
beslutsvägar för varje
lösningsförslag i en
framtagen mall under ICEmöten. Alla deltagare ska
vara förbereda på
eventuellt beslutsunderlag
inför de delar som ska
beslutas om under mötet.
Syftet med ICE är att
gemensamt fatta beslut om
sådant som påverkar
projektet.

Det finns en lista med Actionspoints som samtliga deltagare
har tillgång till. I de flesta
fallen är det tydligt vem som är
ansvarig för att arbeta med en
specifik fråga till nästa ICEmöte. Det är dock noterat att
frågor och beslut inte alltid är
uppfattade av ansvarig
deltagare på ICE-mötet.

Samordning ska ske via
exempelvis att data
skickas in till en
gemensam filserver som
sedan presenteras av en
BIM-pilot eller
processledare.

Finns inget beskrivet.

I referensprojektet finns det en
gemensam databas där alla filer
för projektet hanteras.

Information ska finnas
tillgänglig för alla som deltar
på ICE-möten. För att det ska
vara möjligt är det viktigt att
deltagarna är förberedda,
kunniga inom ännet och har
kunskap inom
projekteringsverktygen.
Mål och förfaranden ska vara
införstådda och accepterade.
Det möjliggörs genom beslut
och analyser som är synliga för
alla. (Fischer & Kunz, 2012)

Trafikverket påpekar att det
krävs processplanering för
beslutsfattande inom ICEprojektering. De påvisar vikten
av att de närvarande har en
beslutsfattande roll i projektet
(Bosch et al., 2017).
Arbete ska utföras med
minimal översyn av överordnad
för att minimera tiden
projektdeltagare väntar eller
söker ledningsbeslut. Att alla
deltagare har den utbildning
som krävs för att kunna arbeta
självständigt och att de kan ta
beslut. (Fischer & Kunz, 2012)

De projekteringsverktyg som
används i projektet ska ha
möjlighet att ansluta till en
gemensam databas. All data ska
finnas tillgänglig för alla
projektdeltagare och ska vara
lätt att komma åt. För att
möjliggöra detta är det viktigt
att en gemensam databas
används. (Fischer & Kunz,
2012)

Tematiska
Kategori

Databas

ICE Processbeskrivning
CST

Beslut

ICE - Strategi
Sweco Rail

Agenda

Teori
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För att få ut maximal kapacitet
från ICE krävs ett noga urval
av deltagare och förberedelser
(Chachere et al., 2004).

I strategin finns det en
specifik bilaga som
beskriver hur ett ICE-rum
ska utformas och vilken
utrustning denna ska
innehålla. ICE-rummet är
ett stort rum där
projektörerna har de
tekniksiska hjälpmedel
som krävs för att
projektera under mötet.

ICE-mötet hålls i ett ICErum. Vissa delar av mötet
kan även hållas i separata
rum.

Det finns två lokaler som
vanligtvis används vid ICEmöten. En större och mindre
lokal. Det har noterats att
lokalerna ofta är dåligt
ventilerade och inte anpassade
för antalet närvarande.
I båda lokalerna finns det flera
större skärmar som kan
användas för att presentera
information eller modeller på.
Under mötet sitter samtliga
individer med en egen
medtagen bärbar dator.

Själva aktiviteten att göra
ändringar under ett
pågående ICE-möte är
det som skiljer ICEmetodiken från tidigare
arbetssätt. Tidigare har
frågeställningar tagits
med som arbetspunkter
från ICE-mötet för att
sedan stämmas av under
nästkommande möte.
Tanken med ICE är att de
här frågorna ska lösas
direkt.
Samordning och
samgranskning av data är
exempelvis 3D-modeller,
skisser eller texter.
Exempelvis sker
samordning via data som
skickas in till en
gemensam filserver som
sedan presenteras av
exempelvis en BIM-pilot
eller processledare.

Deltagarna på ICE-mötet
arbetar gemensamt för att
komma fram till ett
lösningsförslag inom ett
eller flera teman
(problemområden). Vissa
teknikslag kan arbeta i
mindre grupper i separata
rum. De kan sedan samlas i
ICE-rummet för att kunna
föra en gemensam
diskussion.

Det har vid enstaka tillfällen
genomförts projektering under
ICE-mötet och då det har
inträffat är det den som
presenterar materialet på en av
de stora skärmarna som sköter
projekteringen. Under mötet
har det inte noterats någon
individuell projektering för de
som deltar på ICE-mötet. Ifall
mötet är uppdelat i mindre
möten för att hantera
samordning mellan olika
teknikområden genomförs
alltid en avstämning med
deltagarna. Det händer ofta att
frågor som kommer upp på
mötet är i behov av svar från
teknikområden som inte
närvarar på mötet men det
gäller dock sällan större frågor.

Deltagarna ska vara 100 %
tillgängliga på ett ICE-möte.
För att klara av att arbeta
effektivt med ICE är det viktigt
att minimera organisatoriska
hinder samt beroende av
beslutsfattande roller. Genom
att minimera det här är det
möjligt att minimera den tid
som projektgruppen måste
vänta på beslut. (Fischer &
Kunz, 2012)
ICE-metodiken beskrivs som
ämnesövergripande
arbetssessioner med syfte att
samla olika aktörer i ett rum,
fysiskt eller digitalt närvarande,
för att tillsammans arbeta med
projektering (Bosch et al.,
2017).
En förutsättning för att lyckas
med ICE är ett rum som
möjliggör projektering på plats.
Ett sådant rum kallas för iRoom
och dess utformning bygger på
stora skärmar för att enkelt visa
information, datorskärmar för
projektören och smartskärmar.
(Fischer & Kunz, 2012)

ICE minskar svarstiden mellan
projektets deltagare eftersom
att projektdeltagarna arbetar
samtidigt och tillsammans
under projektet (Fischer &
Kunz, 2012).
Istället för att arbeta med
traditionella cykler av möten
kombinerar ICE: analys och
kommunikation i en enda
aktivitet (Coffee, 2006).
Kommunikationen ska vara
delad och personlig,
multidisciplinär, visuell, visa
funktionella designval/krav
samt förutsedda beteenden. Det
kan möjliggöras genom
personliga arbetsstationer och
delade skärmar i ett iRoom.
(Fischer & Kunz, 2012)
Deltagare på ICE-möten kan
forma små grupper för att
arbeta mer samordnat. (Fischer
& Kunz, 2012)

Projektering & samordning

Inför varje ICE-möte skickas
en inbjudan till den ledande
projektören för det berörda
teknikområdet. Processledaren
gör avgränsningar genom att
endast bjuda in de
teknikområden som berörs av
den aktuella frågeställningen
som tas upp på ICE-mötet. Det
har noterats att det i vissa fall
kan saknas personer som kan
fatta beslut under pågående
ICE-möte.

Lokal

Deltagare och dess
arbetsuppgifter på ICEmötet är facilitator,
processledare, deltagare
och mötessekreterare.
Rollerna beskrivs mer i
detalj i den framtagna
Processbeskrivningen på
CST.

Deltagare

Deltagarna på ett ICE-möte
utgörs av projektledare,
ledande projektör och deltagare
med beslutsmandat (Bosch et
al., 2017).

Samtliga berörda
teknikområden ska vara
representerade vid ICEmötet. Där ingår även de
roller som kan fatta
beslut som är nödvändiga
för att uppnå ICE-mötets
resultat.
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Finns inget beskrivet.

Inför varje ICE-möte ska
samtliga teknikområden skicka
deras senaste modell/modeller
till BIM-samordnaren för
sammanställning i den
gemensamma
samordningsmodellen.
Det har vid ett antal ICE-möten
noterats att vissa
teknikområden inte har hunnit
skicka den senaste modellen
innan mötet. Detta resulterar i
att vissa delar inte kan
redovisas under det specifika
mötet utan måste skjutas på till
nästkommande möte.

ICE-metodiken är avsedd att
avlägsna de organisatoriska
gränserna för kommunikation
så att de arbetsuppgifter som
tidigare tog månader eller år
istället kan utföras på bara
några dagar (Avnet och Weigel,
2010).

En målsättning är att
kunna ta fram
projekterade lösningar på
kortare tid genom att
hantera frågeställningar
mellan teknikområden,
kommunicera och fatta
beslut direkt på mötet.

Det beskrivs att ICE-möten
är ett sätt att öka
samförståndet och förkorta
ledtiderna mellan frågor
och svar.

Det har noterats att det vid flera
tillfällen varit punkter som
finns med på agendan men som
inte hanteras på ICE-mötet. Vid
flera tillfällen har deltagarna
fastnat på detaljer i specifika
frågor och inte lösningarna
vilket gör att mötet ofta drar
över tiden. Det uppkommer
ofta frågor under ICE-mötena
men det är sällan de blir lösta
under mötet. Frågorna får
istället skjutas på till
nästkommande mötestillfälle.

Istället för att arbeta med
traditionella cykler av möten
kombinerar ICE: analys och
kommunikation i en enda
aktivitet (Coffee, 2006).

Tid

Samordningsmodellen
ska kunna förberedas för
de aktuella
frågeställningarna med
vyer och information
inför kommande ICEmöten. Det kan göras av
samordnaren tillsammans
med procesledaren.
Samordnaren bör kunna
hantera flöden av
information i CAD-filer
under pågående möte,
denne ska kunna
uppdatera
samordningsmodellen.
Det är även viktigt att
denna har kompetens i att
visa
samordningsmodellen på
att pedagogiskt vis.

Projekteringsverktyg

Specifik
teknikområdesmodellering ska
vara balanserade och
analysuppgifter ska utföras
snabbt. Det finns en risk att inte
uppnå det här om en intressent
misslyckas med att förstå en
modell som någon annan har
gjort. ICE löser det här
problemet genom att
modellering-, visualisering-,
analys- och beslutsfattandeverktyg som möjliggör en
kritisk väg för aktiviteter.
(Fisher & Kunz, 2012)

Projektdeltagarna bör dela upp
sina uppgifter i delaktiviteter
som tar 10 minuter eller mindre
så att det är möjligt att ställa
frågor som lätt kan besvaras.
Genom att arbeta så här är det
möjligt att minimera risken för
att aktiviteter måste omarbetas.
(Fisher & Kunz, 2012)
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4.3. Intervjustudie 1
Resultatet innefattar två delar: Del 1 och Del 2, Se Bilaga 1 - Frågor Intervjustudie 1 för de
frågor som har använts i Intervjustudie 1. Respondenterna i undersökningen beskrivs som LP
(Ledande Projektör) och P (Projektör) efterföljt av intervjunummer.
4.3.1. Del 1
Erfarenhet
I intervjustudien har den ledande projektören i genomsnitt 11 års erfarenhet inom sitt specifika
teknikområde. Av projektörerna finns en varierad erfarenhet inom respektive teknikområde.
Erfarenheten varierar från 1 månad upp till 25år. Den genomsnittliga erfarenheten hos de
intervjuade projektörerna uppgår till 6år.
Deltagande
En majoritet av de ledande projektörerna är införstådda i ICE-processen för referensprojektet.
Alla ledande projektörer som säger att de är införstådda i ICE-processen är dessutom ofta inlästa
i processbeskrivningarna på referensprojektet Det finns dock undantag för vissa som svarat att
de varken har läst eller är införstådda i processen. Av de tillfrågade projektörerna är det 6 av 10
som har läst ICE-processen för referensprojektet och det är endast 2 stycken som inte är
införstådda trots att de har läst beskrivningen. Se Figur 10 för hur många av ledande projektör
och projektör som läst ICE-processen i referensprojektet.
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Figur 10 - Fråga 2: Har du läst och är införstådd i ICE-processen som är framtagen på CST?

Ledande projektör närvarar i genomsnitt fler än 2 gånger i månaden på ICE-möten. Det går
även att utläsa att en majoritet av dem är införstådda i ICE-processen för referensprojektet. Av
projektörerna är det 5 av 10 som inte deltar på ICE-möten. Det är även de som inte deltar på
ICE-möten som svarat att de inte är införstådda i ICE-processen. De 5 projektörer som är med
på ICE-möten svarade även att de är införstådda i ICE-processen. Det går dock inte att se något
samband mellan hur länge ledande projektör och projektörerna har arbetat med sitt
teknikområde och om de deltar på ICE-möten. Se Figur 11 för hur många av ledande projektör
och projektör som närvarar på ICE-möten.
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Figur 11 - Fråga 3: Hur ofta närvarar du på ICE-möten?

Kunskap
Vid en överblick av den ledande projektörens kunskap inom BIM-projektering så har 5 av 7
intervjuade svarat att de inte har någon kunskap att skapa modeller i 3D. Det går tydligt att
koppla kunskapen till att en majoritet (5 av 7) söker stöd i BIM-relaterade frågor. LP2 beskriver
anledningen till att just hen söker stöd i frågorna som:
”Jag söker stöd inom BIM relaterade frågor eftersom att jag inte CADar
själv. Jag är helt beroende av de här projektörerna och deras
kunskap.”(LP2)
Till skillnad från LP3 som har kunskap att hantera fler dimensioner än 3D men inte är van med
anläggningsprojekt och den komplexitet som finns i referensprojektet CST. Av samtliga
tillfrågade projektörer svarade 9 av 10 att de har kunskap att skapa 3D-modeller och endast 1
av 10 har kunskapen att skapa 2D-ritningar av 3D modeller. Se Figur 12 för vilken kunskap
ledande projektör och projektör har inom BIM-projektering.
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Figur 12 - Fråga 4: Hur kunnig anser du dig vara inom BIM-projektering?
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Flera ledande projektörer förmedlar information och stödjer sin projektör inför beslut som
handlar om vägval, prioriteringar, omfattning och gränsdragningar. LP7 beskriver sitt stöd till
sin projektör som en kontroll av kvalitén för arbete som utförs av projektören. Hen ger
projektören vägval och riktlinjer för pågående arbete, för att skapa ett kontinuerligt flöde i
pågående arbete. Alla tillfrågade projektörer har svarat att de stöttar eller söker stöd inför
beslutsfattande, i anknytning till ett ICE-möte och 8 av 10 stöttar sin ledande projektör i frågor
som handlar om BIM. Detta kan ses som ett resultat av att 5 av 7 ledande projektörer inte har
någon kunskap att skapa egna ritningar eller modeller. Det är även 7 av 10 projektörer som
söker stöd i tekniska frågor. Anledningen till att projektören behöver stöd av sin ledande
projektör beror många gånger på att projektören har mindre erfarenhet av sitt teknikområde. De
behöver därför hjälp med tekniska frågor. P8 berättar att:
”Jag söker stöd i tekniska frågor för att ledande projektör har den tekniska
kompetensen jag saknar” (P8)
P16 är också en av de som anser sig sakna den tekniska kunskapen för att kunna besvara alla
frågor. Under intervjun berättade hen att:
”Jag söker stöd i teknikspecifika frågor av min ledande projektör eftersom
jag inte sitter på den tekniska kunskapen i alla frågor.”(P16)
3 projektörer har svarat att de stöttar sin ledande projektör i frågor som handlar om både BIM
och teknik. Anledningen till att vissa projektörer stöttar inom både BIM och teknik kan bero på
projektörens egna erfarenhet inom teknikområdet. P11 har arbetat inom sitt teknikområde i 7 år
och säger att hen stöttar sin projektör i BIM-relaterade frågor, men även i vissa fall tekniska
frågor. P14 berättade att hen stöttar sin ledande projektör eftersom denne inte har arbetat med
BIM tidigare och de har en bakgrund inom olika tekniska områden. Hen berättade även att:
”Min ledande projektör kommer från ett annat bolag vilket gör att vi har
olika kunskap inom teknikområdet. Jag stöttar min ledande projektör i
tekniska frågor som hen inte har kunskap inom.”(P14)
Beslut
Samtliga ledande projektörer anser att de har tillräcklig beslutsrätt och beslutsbefogenhet under
ett ICE-möte. Det kan tydligt ses i hur de ledande projektörerna stöttar sina projektörer i beslut
och vägval. LP3 beskrev sin bild av rollen som ledande projektör som:
”Som ledande projektör behöver vi stötta för att ge de som projekterar en
bild av vad som händer utanför teknikområdet.”(LP3)
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Av de tillfrågade projektörerna svarade 4 av 10 att de ansåg att de hade tillräcklig beslutsrätt
och beslutsbefogenhet i frågor som berör deras egna teknikområden. En av projektörerna
svarade att hen inte visste om hen hade tillräckliga beslutsbefogenheter men deltog heller aldrig
på ICE-möten. Se Figur 13 för hur ledande projektör och projektör har svarat om
beslutsrätt/befogenhet.
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Figur 13 - Fråga 6: Anser du att du har tillräcklig beslutsrätt/beslutsbefogenhet om frågor som rör ditt teknikområde under
ett ICE-möte?

Samordning
Samtliga ledande projektörer i intervjustudien svarade att de har minst en avstämning per vecka
som hanterar frågor eller annan information som berör ICE-mötet. I vissa fall sker även
avstämningar både före och efter ett ICE-möte. LP6 beskriver BEST-blocket som:
”BEST har avstämning på måndagar där de tar upp den veckans ämnen för
ICE-möten, vilket ska undvika missar för inbjudan till samtliga berörda
teknikområden.”(LP6)
I de flesta fallen hanteras frågor, agenda och/eller information från/till ICE-möten under ett
stående avstämningsmöte som inte inkluderas av ICE-processen. Det är endast 1 av 7 ledande
projektörer som svarade att de använder den allmänna listan/protokollet från ICE-möten. En av
de ledande projektörerna säger att deras teknikområde har en ”att göra lista” som inte är direkt
kopplad till ICE-mötet utan är allmän för teknikområdet. 2 av 7 ledande projektörer påvisar att
det finns en lista som är framtagen allmänt för ICE-möten, men den verkar inte vara förmedlad
till alla deltagarna. LP3 beskriver att:
”Protokollen från ICE-mötena är i dagsläget inte så väl kommunicerad och
används inte i speciellt stor utsträckning.”(LP3)
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Av de tillfrågade projektörerna var det 5 av 10 som ansåg att kommunikationen mellan ledande
projektör och projektör inför beslutsfattande i ICE-möten fungerar bra. Av de tillfrågade var
det dock 2 stycken som inte visste om kommunikationen fungerar bättre eller sämre. Se Figur
14 för hur ledande projektör och projektör har svarat om kommunikation inför beslutsfattande
i anknytning till ett ICE-möte.
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Figur 14 - Fråga 5: Hur anser du att kommunikationen för beslutsfattande frågor (Tekniska/Bim-relaterade) fungerar mellan
dig & Ledande Projektören / Projektören i anknytning till ICE-möten?

Svaren på fråga 5 visar att ledande projektörer överlag anser att det är viktigt att kommunicera
information på tydligt sätt. Något som även mer än hälften av projektörerna påpekar. Svaren
visar även vilka faktorer de anser är viktigast för ett gott samarbete. Några faktorer som sticker
ut är vikten av att ledande projektör och projektör har samma och mål med en frågeställning.
LP2 beskriver att det är viktigt att ha en bra bild över frågeställningen för att veta vad som ska
tas beslut om och varför. Det har även påvisats vikten av tillgång till information och underlag
för att kunna ta beslut. LP7 trycker specifikt på att det är viktigt att information ska vara ordnad
i den gemensamma plattformen som finns. LP4 beskriver även:
”Det är viktigt att ha tillgång till alla underlag för att kunna underbygga
beslut. Det är även viktigt att ha en förståelse för hur beslut påverkar andra
teknikområden och vad som är viktigt i beslutet för dom.”(LP4)
För att kunna lösa de frågor som uppkommer under ICE-möten, tyckte P14 att det är viktigt att
vara överens om vad som ska göras för att kunna lösa frågan. Men även fast projektörerna ansåg
att det är viktigt att kommunicera information, så menade en av de intervjuade att det finns
svårigheter att samarbeta med sin ledande projektör. P8 berättade under intervjun att:
”Det är utmanande med en ledande projektör som inte är intresserad av
digitaliseringen och som har svårt att se vinningen med den.”(P8)
Bland projektörerna fanns olika åsikter avseende hur bra informationen från ICE-möten
förmedlades. P11 beskrev ICE-möten så här:
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”Det hade varit bra med en rutin som sammanställde vad som sas på ICEmötet och vad som gicks igenom. Om den som tar beslut på mötet inte
kommunicerar ut det till den som ska göra det kan hela projektet bli
lidande.”(P11)
Ledande projektörer i referensprojektet anser generellt att det inte skiljer att få svar på frågor
inom det egna teknikområdet, med ICE-metodiken jämfört med traditionell projektering. I
svaren går det att utläsa att ungefär hälften av de anser att det är varken lättare eller svårare.
LP3 svarade att det är svårare att få svar på frågor inom teknikområdet med ICE-metodiken
trots två avstämningar i veckan mellan ICE-möten. LP3 ansåg även att kommunikation för
beslut varken fungerar bra eller dåligt. LP4 beskriver även sin struktur för hanteringen av
inbjudningar till kommande ICE-möte på följande vis:
”Vid inbjudan till ICE-möte utvärderar jag vem som är relevant att skicka på
mötet. Om det är en projektör som jag anser har en högre teknisk kunskap så
kan jag lämna över beslutsbefogenhet i frågor under mötet. Men då är det
viktigt att de återkopplar från mötet.”(LP4)
På fråga 9 svarade 3 av 10 projektörer att de tycker att det är lättare att få svar på frågor inför
beslut med ICE-metodiken medan 4 av 10 anser att det inte är någon skillnad. När det uppstår
frågor i anknytning till ICE-möten inom det egna teknikområdet så svarade projektörerna att de
har någon form av samordnings-, avstämnings- eller uppföljningsmöten. P11 är en av de som
har avstämningsmöten och påpekar att det är under möten med ledningsgruppen som de går
igenom alla frågor från eller till ICE-möten. För att förankra informationen från ett ICE-möte
förs ett protokoll för att projektören ska veta vilka arbetsuppgifter som måste utföras. I de fall
det uppkommer specifika frågor på ICE-möten så går ledande projektör och modellansvarig
igenom en fråga för att lösa uppgiften och vem som ska lösa den inför nästa ICE-möte. P12
beskrev hanteringen av de frågor som inte gick att lösa på ett ICE-möte så här.
”Om det uppstår frågor under ICE-mötet som inte går att lösa så sker
avstämning efter mötet för att lösa dessa frågor.”(P12)
Se Figur 15 på nästa sida för hur ledande projektör och projektör har svarat på fråga 9.

38

5
4
3
2

4
3

3

1

3

2
1

LP
P

1

0
Det är
svårare att få
svar jämfört
med
traditionell
projektering.

1

2

3

4

5

Det är lättare
att få svar
jämfört med
traditionell
projektering.

Vet inte.

Figur 15 - Fråga 9: Anser du att det är skillnad i att få svar på frågor inför beslut (inom ditt teknikområde) med ICE-metodiken?
(Jämfört med traditionell projektering)

4.3.2. Del 2
Beroenden
Av samtliga intervjuade upplever 9 av 17 respondenter att det är lättare att få svar på frågor från
andra teknikområden, i anknytning till ICE-möten, inför beslutsfattande. På frågan om det är
någon skillnad att få svar på frågor inom det egna teknikområdet upplevde 7 av 17 respondenter
att det inte var någon skillnad jämfört med traditionell projektering. 4 av 17 ansåg att de inte
vet om det är någon skillnad i att få svar på frågor med ICE-metodiken jämfört med traditionell
projektering. Det är värt att notera att det endast är 1 som tycker att det är svårare att får svar
från andra teknikområden med ICE-metodiken jämfört med traditionell projektering. LP6 anser
att en del av skillnaden mellan olika teknikområden har med antalet tillgängliga resurser att
göra. Hen beskriver det som:
”Det märks att teknikområden som har mycket resurser kan hantera frågor
snabbare än teknikområden med färre resurser.”(LP6)
LP7 och P15 har en liknande uppfattning om att vissa teknikområden är underbemannade, vilket
gör att det kan ta längre tid att ta fram modeller. En anledning till skillnad mellan olika
teknikområden, som tas upp av flera av de intervjuade, är kopplingen till vilken typ av projekt
ICE-metodiken används inom. Referensprojektet CST är ett järnvägsprojekt och de involverade
teknikområdena har varierande erfarenheter av att arbeta med projekttypen. LP7 anser att de
teknikområden som tillhör teknikblocket Arkitektur kan anses vara mycket aktiva i anknytning
till ICE-möten och att de är mer frågvisa än hen trodde att de skulle vara. LP7 beskriver att hen
är förvånade över att Arkitekt-blocket är så pass aktiva under ICE-möten trots att det är ett
järnvägsprojekt. LP7 blir till viss del ifrågasatt av LP5 som upplever att Arkitektur-blocket
ändrar sig många gånger under projekteringen. LP5 menar att teknikområden som är beroende
av detta block ofta får göra om sin projektering vilket brukar ske ganska långt in i processen.
Det kan finnas en förklarning till LP5s uppfattning av problematiken och beskrivs av P11 som
att:

39

”Det är lätt att dra en linje mellan arkitektur-blocket och konstruktionsblocket. K ser gärna det konstruktiva medan A gärna behöver mer tid för att
fundera på utseende och utformning.”(P11)
LP7 säger samtidigt att CST är ett järnvägsprojekt, vilket gör att de teknikområden som är vana
med den typen av projekt hanterar frågor och beslut snabbare. Något som flera av de intervjuade
påtalar. Bland annat P8 som gör en koppling till teknikområden inom BEST-blocket. Hen
beskriver det som:
”I min mening fattar BEST-blocket beslut snabbast. Det kan bero på att
teknikområdena inom BEST har ett nära samarbete samt att många av
individerna är från samma bolag och har arbetat tillsammans i tidigare
projekt.”(P8)
När det gäller projekteringens framdrift påvisar flera respondenter att hänsyn måste tas under
ICE-möten, eftersom att vissa teknikområden inte har kommit lika långt i projekteringen som
andra teknikområden. LP4 säger att det finns en skillnad i hur långt olika teknikområdena har
kommit i projekteringen, vilket gör det svårt att fatta beslut under mötet. Hen menar även att
det i vissa fall även saknas en förståelse för omfattningen av projektet eftersom att förändringar
kommer att ske under hela projekteringstiden. LP3 säger att det märks att teknikområden som
arbetar inom Sweco Rail har lättare att förstå beställaren och vad de vill ha. I intervjun beskriver
LP1 att det finns skillnader mellan hur olika teknikområden arbetar med projekteringsverktyg.
”Det finns vissa teknikområden som inte arbetar med 3D i projektet och det
kan påverka ICE-projekteringen i form av att deras delar inte syns i
samordningsmodellen.”(LP1)
Projektering och samordning
11 av 17 respondenter har svarat att de anser att det krävs närvaro av ledande projektör och
projektör ibland. På frågan som handlar om respondenterna anser att det är rätt deltagare på
ICE-möten svarade 9 av 17 att de anser att det är rätt deltagare ibland. Det går att se en tydlig
koppling i den här statistiken till flera av svaren i intervjustudien. P17 ger sin bild av varför det
bara ibland krävs närvaro av projektör och ledande projektör vid arbete med ICE-metodiken
som:
”Så länge ansvariga personer för respektive teknikområde är på plats så
tycker jag det är en bra metod”(P17)
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Även svaret från LP1 visar en tydlig koppling till varför det är viktigt att rätt individ ska närvara
under ett ICE-möte. Hen beskriver även samprojektering under mötet som:
”Min bild av ICE är att rätt personer ska närvara, att beslut kan tas och att
man ska sitta och projektera på lösningar på mötet. Men i projektet så
projekterar vi inte på mötena. Jag har dock svårt att se hur det hade varit
effektivare att projektera allt på mötena”(LP1)
Det är även fler förutom LP1 som har påpekat att deras bild av ICE-metodiken är att man ska
samprojektera under ICE-möten. Däremot så är det ett antal av de svarande som påpekar att
referensprojektet CST är ett stort komplext projekt. Vilket medför många utmaningar och därför
inte skulle vara det mest effektiva projektet att samprojektera under ICE-möten. En av
respondenterna som också upplever det här är LP1 som beskriver det som:
”Huvuddelen inom ICE är att projektera under möten och just det saknas i
projektet. Det känns som att ICE-mötena blir mer som ett
samordningsmöte”(LP1)
Under intervjustudien framkom även en annan synvinkel på ICE-processen av P12. P12 deltar
inte själv på ICE-möten men är införstådd i processen. Hens bild av ICE-metodiken stämmer
ändå väl överens med vad LP1 beskrev ovan, att samprojekterings saknas. P12 säger att hen har
egna ICE-möten via Skype för att stämma av frågor med andra teknikområden eller inom det
egna teknikområdet. Inom det egna teknikområdet brukar de gå igenom modellen för att
stämma av frågor. Frågor som hanteras är kan vara placering av ett objekt. Det kan handla om
objekt som berör flera teknikområden på grund av den geografiska placeringen i modellen eller
att det kan behöva stöd i form av elförsörjning. Exempelvis placering av elskåp eller balkar.
P12s bild av ICE-möten var att flera teknikområden sitter tillsammans och projekterar under
mötet. Under intervjuerna har vissa respondenter berättat att de blivit informerade i början av
projektet att det skulle ske projektering under ICE-möten. Men att när projekteringen sedan
startade har det endast skett ett fåtal gånger. Det går att se att samtliga respondenter överlag är
nöjda med processen och ser ICE-metodiken som något positivt i projektet. En majoritet ser
även att kvalitén på leveranser och delleveranser blir något bättre med ICE-processen, se Figur
16.
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Figur 16 - Fråga 11: Hur anser du att kvalitén på leveranser & delleveranser påverkas av ICE-metodiken?

P11 är en av projektörerna som berättade hur de löser frågor inom sitt egna teknikområde och
hur det påverkar kunden.
”När vi arbetar med metodiken så löser vi många frågor på mötena. Eftersom
att det är möjligt att lösa många frågor på mötena är det möjligt att leverera
en mer professionell produkt till kunden”(P11)
Ett antal av de intervjuade anser även att processen passar bra för större projekt. Vilket P9
berättar i sin intervju. Hen påpekar att ICE-metodiken är bra i stora projekt och en fördel är att
metodiken möjliggör kollisionskontroller. Kollisionskontrollerna utför för att undvika
kollisioner mellan olika objekt i modellen. Det kan exempelvis vara perrongtak och de
armaturer som ska fästas i taket. Även LP6 är en av de som tar upp fördelarna med processen
och även hen beskriver fördelarna med kollesionskontroller i modellen. Däremot kommer LP4
med en inblick om hur deras teknikområde hanterar utmaningar kopplat till de tekniska
verktygen och beskriver det som:
”I dagsläget har vårat teknikområde stora utmaningar med BIM-verktyget
vilket har gjort att ICE-processen försvårats. Vissa Teknikområde ligger ofta
rent tekniskt efter i projekteringen på grund av att de teknikområdena har en
större omfattning än andra i projektet.”(LP4)
Även P15 som kommer från ett annat teknikområde och företag än LP4 upplever utmaningar
med programvaran. P15 tycker inte att den programvaran de använder stödjer de BIMfunktioner som är nödvändiga för den här typen av projektering. Det är flera som antyder en
koppling till ICE-mötets upplägg. Det går att se i intervjustudien att respondenternas bild av
ICE-metodiken är splittrad. Vissa anser att möten är bra uppdelade på både större och mindre
möten med rätt individer inbjudna. Det beskriver dels P14 som tycker att upplägget fungerar
bra på CST och att ICE-metodiken är bra att använda i komplexa anläggningsprojekt. LP1
påpekar vikten av att rätt individer deltar och att beslut kan tas på ICE-möten. P8 är en av de
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som inte delar den åsikten. Hen menar att processen inte är så givande och menar att det beror
på agendan för ICE-mötet. P8 berättade att:
”ICE-mötet är inte alltid så givande, kan bero på för stora grupper och
tidsbrist. Det är utmanande att hålla tiden på agendan med nuvarande
förutsättningar”(P8)
LP3 påpekar att det inte sker något beslutsfattande under mötet och kopplar det till att det ofta
saknas rätt deltagare. Det ses tydligt att de intervjuade har svarat att det är lättare att få svar på
frågor mellan teknikområden, se Figur 17.
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Figur 17 - Fråga 10: Anser du att det är någon skillnad i att få svar på frågor inför beslut (mellan olika teknikområden) med
ICE-metodiken? (Jämfört med traditionell projektering)
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4.4. Underlag till intervjustudie 2
Underlaget till intervjustudie 2 kommer från det analyserade resultatet i Observationer CST och
Intervjustudie 1. Sammanställt underlag till Intervjustudie 2 beskriver de diskussionsämnen och
frågor som används för att ta fram frågeställningarna till Intervjustudie 2.
4.4.1. Underlag från Observationer CST
I analysen har ett antal tematiska kategorier ansetts vara av avvikande karaktär och kommer
därför vidare för att undersökas i Intervjustudie 2. Det har noterats att beslut inte alltid kan tas
under ICE-möten. Att närvarande deltagare inte kan fatta beslut eller besvara en fråga under
pågående möte. Att en majoritet av lösningar på frågor hanteras utanför ICE-möten vilket
skapar ett sekventiellt arbetssätt. Samprojektering sker i liten utsträckning under ICE-möten
vilket avviker från ICE-processen som bygger på att problem löses under möten och därmed
kan förkorta ledtider. Det har även noterats att samordningsmodellen inte är uppdaterad av alla
närvarande teknikområden innan ICE-möten. De ICE-rum som finns att tillgå stämmer inte helt
överens med framtagen struktur för mötesrummen i teorin och riktlinjerna.
4.4.2. Underlag från Intervjustudie 1
Samprojektering under ICE-möten
I enlighet med resultat och analys från Intervjustudie 1 finns det flera av de intervjuade som tar
upp ämnet samprojektering under ICE-möte. Anledning till att kategorin tas vidare i studien är
för att det beskrivs som en viktig del i teorin och flera av de intervjuade har gett en bild av att
det ingår i ICE-processen men sällan utförs under ICE-möten i referensprojektet.
Skillnad mellan teknik-blocken/områdena för beslut och frågor.
Enligt Intervjustudie 1 framgår att det finns en skillnad i projekteringen mellan olika
teknikområden kopplat till ICE-processen. Skillnaden består av följande delar:
• Hantering av frågor och beslut under samt i anknytning till ICE-möten.
• Förutsättningar för projektering i 3D och möjlighet att arbeta med
samordningsmodellen.
• Teknikområden är olika beroende av underlag i projekteringsprocessen.
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4.4.3. Sammanställt underlag till Intervjustudie 2
Framtagna frågor för intervjustudien bygger på nedanstående diskussionsämnen och finns i
Bilaga 2 - Frågor Intervjustudie 2.
Nyttan av ICE-metodiken i referensprojektet
För att kunna kartlägga ICE-metodiken i referensprojektet är det viktigt att skapa en förståelse
för varför metodiken har implementerats. Nyttan med metodiken i referensprojektet är ännu
oklar för studien och behöver därför utvärderas.
Samprojektering under ICE-möten
Det material som har analyserats i tidigare skede visar på att det i nuläget inte sker
samprojektering, i någon större utsträckning, under ICE-möten i referensprojektet. Det är inte
heller alltid rätt individ som närvarar på mötet. Inbjudan till ICE-möten skickas till ledande
projektör som ansvarar för att närvara eller skicka vidare inbjudan till den som berörs av ämnet.
Ibland uppstår det frågor under möten som berör teknikområden som inte har bjudits in till det
specifika mötet. Det har även noterats att det ofta tas upp frågor under möten, men att frågorna
oftast inte hanteras under möten. Frågorna tas istället med till respektive teknikområde och
besvaras till nästkommande möte. Detta kan bidra till ett sekventiellt arbetssätt.
Förutsättningar för ICE-processen
Det har noterats att referensprojektet har avvikande förutsättningar för att kunna genomföra
fullskalig samprojektering under ICE-möten. I de lokaler där ICE-möten genomförs saknas
väsentliga delar av den utrustning som krävs enligt både teori och riktlinjer. När det gäller
samordningsmodellen, som hela ICE-mötet kretsar kring, har det noterats att den inte alltid är
uppdaterad. Det har medfört att vissa frågor fått skjutas på till nästa ICE-möte.
Projekteringsverktygen inom de olika teknikområdena har också tagits upp som en påverkande
faktor. Det finns ett antal teknikområden som påpekar att deras projekteringsverktyg inte är nog
bra och skapar komplikationer i projekteringsarbetet. Detta medför att andra teknikområden får
vänta på svar för frågor eller uppdateringar av samordningsmodellen för att utföra egna
ändringar.
Beroenden mellan teknikområden (samordning)
Det har noterats att teknikområdena inom ICE-processen på referensprojektet är beroende av
varandra och påverkar därför varandras gemensamma och interna projekteringsarbete. Enligt
teorin och de riktlinjer som finns på företaget och referensprojektet ska samprojektering under
ICE-möten kunna förkorta ledtider. Men i referensprojektet måste många frågor tas med hem
till det egna teknikområdet och kan därför inte besvaras förrän till nästkommande ICE-möte.
Detta hänger även till viss del ihop med att beslut inte alltid kan tas under mötet.
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4.5. Intervjustudie 2
Nedan redovisas resultat för intervjustudie 2. Se Bilaga 2 - Frågor Intervjustudie 2 för frågor
och diskussionsämnen som har använts i Intervjustudie 2. Intervjuade individer är redovisade
som ÖR (övergripande roll) efterföljt av intervjunummer.
Erfarenhet
I intervjustudien har det noterats att 2 av 5 av respondenter är VDC-certifierade enligt Stanford
University (Stanford, u.å.). Erfarenheten av att arbeta med ICE-metodiken inom projektering
för de intervjuade varierar mellan 1 till 5 år. Samtliga respondenter, utom en, medverkar på
varje ICE-möte.
Nyttan av ICE-metodiken i referensprojektet
Under intervjustudien har det noterats en genomgående nytta med ICE-metodiken för
referensprojektet. En majoritet av de intervjuade trycker på att en grundläggande del av ICEprocessen i projektet är att information förmedlas till samtliga deltagare. ÖR1 beskriver det som
att ICE-möten gör det lättare att synliggöra problem. ÖR2 menar att genom arbete med ICE så
har samtliga teknikområden kunnat ha samma förutsättningar i projektet. Något som även ÖR3
beskriver. Hen säger även att uppdragsledning, projekteringsledning och beställaren är med på
ICE-möten. ÖR5 påvisar att det blir bättre framdrift i projektet och bättre samordning med ICEmetodiken. De försöker även planera möten i projektet efter vilka teknikområden som är i behov
av framdrift. Hen påvisar även att det är ett forum för att följa upp framdriften.
ÖR3 upplever att tack vare närvaro av beställaren så blir denne mer införstådda i problematiken
vid förändringar, de är delaktiga med frågor. Beställaren får även en nulägesbild av framdriften
i projektet. Även detta ger beställaren en bättre förståelse vid förändringar. ICE-möten blir även
ett tillfälle för projektet att ställa frågor till beställaren, något som både ÖR2 och ÖR3 påpekar
som positivt. De ser fördelen som att de kan ställa frågor direkt istället för att skicka en fråga i
en fråga/svar-lista, vilket har gjort att de har kunnat få svar snabbare. Det är flera av de
intervjuade som poängterar att projektet får kortare ledtider med ICE-processen. ÖR4 påpekar
att det har varit viktigt för projektet med kortare ledtider, hen säger:
”Jag har svårt att se att vi hade klarat av de otroligt korta projekteringstider
vi har haft i det här projektet utan att använda ICE”(ÖR4)
Kvalitén anses även bli bättre, något som ÖR1 säger kan bero på att teknikområdena får granska
samtliga delar och inte bara sin egen teknik utan även andras.
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Samprojektering under ICE-möten
De intervjuade är överens om att samprojektering inte sker i någon större utsträckning under
ICE-möten. Det beskrivs flera anledningar till att samprojektering inte sker under möten. Dels
beskriver ÖR3 en anledning till att samprojektering inte sker under ICE-möten är för att de som
utför projekteringen inte närvarar. Något som även ÖR1 påpekar. Det är till största del den
ledande projektören som närvarar på möten. ÖR5 tar upp aspekten att projektet är av hög
komplexitet, det gör att hen inte tror att samprojektering under ICE-möten är möjlig. ÖR3 drar
kopplingen till att den ledande projektören ofta inte har kunskapen att utföra BIM-projektering,
därför skulle de många gånger behöva ha med en BIM-projektör. Hen tror att det skulle bli
möjligt att samprojektera om projektören hade närvarat under ICE-möten, men att det skulle bli
en kostnadsfråga. Även ÖR1 tar upp att flera individer på ett möte skulle innebära större
kostnader. ÖR1 tar också upp en aspekt av den lägre nivå av samprojektering som har skett
under möten. Hen säger att det har skett för att se var det finns utrymme för med t.ex. ett objekt.
Hen anser att det skulle kunna ske i större utsträckning under ICE-möten, i form av att en
projektör gör det eller någon annan som har tillgång till modellen. ÖR3 trycker på att ett stort
ansvar ligger hos deltagarna och i att ge dem möjlighet att förstå ICE-metodiken. Hen säger att:
”För att lyckas utföra samprojektering under ICE-mötena krävs det att
deltagare behöver få en bättre förståelse för ICE-metodiken. Det kan
framförallt vara utbildning i ICE-metodiken och hur det är tänkt att använda
den i projektet”(ÖR3)
ÖR3 påpekar även att det viktigt att väcka intresset för samprojektering under ICE-möten och
utveckla det framåt. Hen påpekar även för att få projektörerna att projektera under möten så
krävs en infasning för att de ska känna sig trygga i att projektera för åskådare. ÖR3 menar att
för att kunna samprojektera på mötet måste deltagare vara bättre förberedd inför möten. Enligt
ÖR3 ligger ansvaret hos övergripande roller som behöver tänkta till hur de arbetar med
samordningsmodeller och att de hade kunnat släppa lite på den stora samordningsmodellen. Det
skulle lättare kunna öppna upp för samprojektering under ICE-möten. ÖR2 tar upp aspekten
med projektörens erfarenhet kontra ledande projektören och tror att om några år när BIMprojektörerna får mer erfarenhet och blir ledande projektörer. Då kommer de besitta den
tekniska kunskapen att de själva ska kunna projektera på mötet. Hen anser att det mest troligt
kommer bli så att det inte finns någon skillnad på ledande projektör och projektör, utan det
kommer nog bli så att det finns projektörer som är olika erfarna. När det handlar om att lösa
frågor under ICE-möten uppkom lite varierande svar. ÖR3 anser att de löser mycket frågor
under möten, men sedan tar teknikområdena “hem” arbetet för att verifiera lösningen. Hen tror
dock att samprojektering under ICE-möten inte skulle lösa alla frågor, men att de absolut skulle
lösa fler frågor än de gör i dagsläget. ÖR2 påpekar att många gånger har teknikområdena inte
löst de frågeställningar som skulle varit utförda till ICE-mötet. Vilket resulterar i att de som
deltar på mötet inte har kommit lika långt i projekteringen, detta skulle kunna vara en orsak till
att det inte projekteras på ICE-mötet. ÖR5 anser att möten mer fungerar som ett forum för att
identifiera frågor och inte för att lösa frågor. Hen ser det som att frågor ofta tas tillbaka till
teknikområden för att hitta en lösning.
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Förutsättningar för ICE-processen
Överlag anser en majoritet att samtliga förutsättningar finns för full implementering av ICEmetodiken. De påpekar dock olika aspekter av hur förutsättningar brukas eller inte brukar på
rätt vis. ÖR 2 menar att det i de flesta fall finns förutsättningar för fullskalig ICE-projektering,
men att det finns en hel del som skulle kunna förbättras när det kommer till ICE-rummen. Något
som även ÖR4 påpekar. De beskriver det som att det skulle behövas större och bättre rum för
ICE-möten. Något som ÖR1 och ÖR3 inte riktigt håller med om, de säger att rummen är
anpassade för ICE. Rummen kanske inte är fullt så stora som hade varit behövligt, men det
handlar mer om att anpassa mötes inbjudningarna så att deltagare vet hur de ska dela. ÖR5
beskriver att hen är förvånad över att rummen i Stockholm inte är större och mer utvecklade.
Samtliga deltagare tar dock upp utmaningen med ett stort deltagande på Skype. Där flera
påpekar, genom att använda Skype kan de endast använda en skärm och har inte möjlighet att
visa lika mycket information som de kan göra i ICE-rummet. ÖR4 säger att det däremot är en
förutsättning att deltagare ska kunna delta via Skype. ÖR1 har däremot en känsla av att de
ibland hittar bortförklaringar i vissa frågor för att vi sitter mycket på Skype eller rummens
storlek. ÖR3 säger att om det hade styrt upp möten lite mer med ambitionen av att projektera
under möten, så skulle de kunna hålla möteskallelserna mindre med färre deltagare, då hade
inte rumsstorleken varit ett problem. Hen säger även att det går att anpassa möten efter Skype,
det handlar mer om upplägg och struktur.
ÖR2 anser att det finns nog bra programvaror för att kunna utföra projektering under möten.
Hen säger att programvarorna som finns tillgängliga klarar av att synkas till
samordningsmodellen. Det kan i hens mening vissa gånger ta för lång tid att synka
teknikområdens programvaror med samordningsmodellen. ÖR1 påpekar att gällande
programvarorna så finns det i vissa fall svårigheter med exporteringen som krävs för att
uppdatera samordningsmodellen med teknikområdenas modell. Precis som ÖR2 säger så menar
även ÖR1 att det kan vara att det tar lång tid för programvarorna att exportera modellen, vilket
medför att samordningsmodellen inte kan uppdateras omgående vid ändring under ett ICEmöte. ÖR1 ser dock att det går att lösa genom att de kan lägga in delar av samordningsmodellen
i teknikområdenas modell, vilket medför att de kan lösa en objektsplacering eller redovisa något
som annars skulle tagit tid. Även ÖR3 påpekar att det handlar mer om att förstå andras
programvaror och att lägga upp möten för att anpassa dem till programvarorna. Exempelvis att
anpassa underlagen i tid så de kan läggas in i modellen. ÖR1 säger att det handlar mycket om
att inte vara så fast i samordningsmodellen, utan att använda teknikområdenas modeller för att
kontrollera/redovisa något. Vilket betyder att det går att komma runt de tekniska hindren som
finns genom att jobba åt båda hållen och inte bara fokusera på samordningsmodellen. Hen tror
förutsättningar finns men att de i dagsläget inte utnyttjar de till fullo. Något som även ÖR3
säger.
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En annan del som flera tar upp, i anknytning till att de anser att förutsättningar finns, är hur
implementerad ICE-metodiken är i organisationen och hur väl deltagare förstår processen i
projektet. ÖR1 är av den bilden att en stor del av deltagarna är införstådda, men att det
fortfarande finns ett antal som inte vill förstå eller delta. Hen påpekar att det fortfarande händer
att individer kommer med fysiskt utskrivna ritningar. Hen menar också att vissa blir avskräckta
när de hör orden ICE, BIM eller VDC, i anknytning till möten. ÖR5 trycker på att det handlar
mycket om individerna som deltar i processen för att lyckas. Hen menar att deras inställning är
en viktig del, att inte bara hitta problem och diskuterar dem, utan att de faktiskt kommer med
lösningar. ÖR3 menar att det är viktigt att se till att individer som arbetar i anknytning till ICEprocessen får den förståelse som krävs för att utföra fullständig ICE-projektering. Hen menar
att det handlar om struktur och mötesupplägg.
ÖR3 beskriver även en framtidsbild om hur hen tror utvecklingen av ICE-processen kommer
hanteras i projektet. Hen tror inte att processen kommer ändras i dagsläget, då det är den bästa
formen av informationsspridning. Men ju mer detaljerad projekteringen blir så kommer
processen att utvecklas mer. Det krävs även förståelse av ICE-möten. ICE-möten idag är i vissa
fall endast ett informationstillfälle, men så länge de har framdrift så visar det på att
informationsmöten behövs. En förutsättning som ÖR4 beskriver är att det inte finns någon
standardiserad dokumenthantering för beslut, det är inget specifikt för projektet utan en generell
bild för ICE-metodiken på företaget.
Beroenden mellan teknikområden (samordning)
Samtliga i intervjustudien anser att det finns ett beroende mellan teknikområden. Men en
majoritet ser inte att det påverkar ICE-processen på ett betydande vis. ÖR2 säger att de är
medvetna om beroendet och har därför valt att dela upp ICE-möten inom vissa delområden. Det
gör att de kan hantera flera frågor samtidigt jämfört med hur arbete utfördes tidigare. ÖR1 och
ÖR2 anser att de har fått igång en bra organisationen för att undvika beroenden. De menar att
det har mycket att göra med god förberedelse i form av teman och målbilder som skickas ut
innan möten. ÖR2 säger även att en stor del av beroendet hanteras utanför ICE-möten, i andra
forum, vilket gör att ICE-processen inte påverkas.
ÖR4 tar upp aspekten att teknikområdena ofta tänker sekventiellt där vissa delar måste
projekteras färdigt innan ett annat teknikområde kan påbörja sin projektering. Men ICEmetoden gör det möjligt att korta ned de här sekvenserna genom samprojektering. Ett ämne som
även ÖR5 berör i sin intervju genom att berätta att ICE-processen utmanar den sekventiella
processen. Alltså att i projektet genomförs projektering parallellt och det blir svårhanterligt för
många när det blir omtag. ÖR4 berättar att ICE-processen i projektet skapar en dialog tidigare
än vad som gjorts tidigare inom traditionell projektering. Detta gör det möjligt att utvärdera fler
alternativ jämfört med när de har använt traditionell projektering. ÖR5 menar att ICE-processen
ska anpassas till arbetsprocessen, men att det i projektet blir en egen arbetsprocess.
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ÖR3 ger en bild av skillnaden mellan ICE och traditionell projektering, hen menar att det finns
samma typ av beroenden mellan teknikområden oavsett ICE- eller traditionell projektering.
ICE-möten är mycket mer resultatinriktat än t.ex. ett projekteringsmöte. Det är mycket mer
målinriktat med framförallt tydliga ämnen, syften och förväntat resultat med ICE-möten. ÖR2
påpekar dock en utmaning i att många förlitar sig för mycket på ICE-möten, vilket gör att de
väntar på att frågorna ska tas upp på mötet. Istället för att fråga det berörda teknikområdet
direkt, något som kanske har fungerat bättre när man arbetat med traditionell projektering.
En aspekt som ÖR3 tar upp är att eftersom det behövs samtida framdrift i ICE-projekteringen
krävs det att vissa teknikområden behöver göra antaganden, för att andra teknikområden ska få
underlag för att projektera och få framdrift. Det är framförallt teknikområden som ligger senare
i projekteringskedjan. Hen säger att det i dagsläget finns både en motvilja eller okunskap i att
göra antaganden. Det skulle medföra att vissa antaganden behöver revideras, vilket vissa
teknikområden ser som dubbelarbete. ÖR3 menar att det krävs att teknikområden gör
antaganden för att klara samprojektering under ICE-möten. Det har även noteras en likhet i
svaret från ÖR4, som säger att hen ofta upplever att projektörerna vill arbeta så fritt som möjligt
för att inte behöva gör om projekteringsarbetet, då det ofta känns mer effektivt än att arbeta
tillsammans. Hen har känslan av att det är många gånger som teknikområdena tänker mer på
sitt egna teknikområde än på projektet som helhet. Att teknikområde prioriterar att göra det som
är viktigt för en själv, snarare än det som är viktigt för hela projektet. Återigen tar flera
intervjuade upp aspekten om att det krävs en utbildningsprocess för att underlätta beroendet
och öka förståelsen för samprojektering under ICE-möten.
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4.6. Övergripande Analys
I övergripande analys beaktats Teori, Observationer CST, Intervjustudie 1 och Intervjustudie
2. Dessa är uppdelad i de tematiska kategorierna där insamlad data jämförs mot teorin om hur
det är möjligt att effektivisera arbetet med ICE-metodiken.
4.6.1. Tematisk kategorisering
Tabell 5 består av en analys för samband mellan de tematiska kategorierna (TK) från
Observationer CST och intervjustudiernas kategorier.
Tabell 5 - Visa beroendet mellan de olika tematiska kategorierna

TK från
Observationer CST

Intervjustudie 1

Agenda

-Samordning del 1
-Beroenden del 2
-Projektering &
samordning del 2

Beslut

-Beroenden del 2
-Beslut del 1
-Erfarenhet del 1
-Kunskap del 1
-Projektering &
samordning del 2

Intervjustudie 2

Agenda

-Samprojektering
under ICE-möten
-Beroenden mellan
teknikområden

Databas

Deltagare

Insamlad data mot
teori

Beslut

Databas
-Deltagande del 1
-Projektering &
samordning del 2

Lokal

-Samprojektering
under ICE-möten
-Beroenden mellan
teknikområden
-Förutsättningar för
ICE-processen

Deltagare

Lokal

Projektering &
samordning

-Kunskap del 1
-Samordning del 1
-Beroenden del 2
-Projektering &
samordning del 2

-Samprojektering
under ICE-möten
-Beroenden mellan
teknikområden

Projektering &
samordning

Projekteringsverktyg

-Kunskap del 1
-Beroenden del 2
-Projektering &
samordning del 2

-Samprojektering
under ICE-möten
-Förutsättningar för
ICE-processen

Projekteringsverktyg

Tid

-Beroenden del 2
-Projektering &
samordning del 2

-Nyttan av ICEmetodiken i
referensprojektet

Tid
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4.6.2. Insamlad data mot teori
Agenda
Utifrån utförda observationer från deltagande på ICE-möten har det noterats att det finns en
tydlig agenda som skickas ut inför varje möte. Något som Bosch et al. (2017) tycker är viktigt
för att det tydligt ska framgå vilket tema som ska arbetas med under mötet. Fischer och Kunz
(2012) påvisar att det är viktigt att information finns tillgänglig för alla deltagare på ett ICEmöte och det har noterats att agendan för möten alltid visas på en stor skärm i rummet där mötet
genomförs.
Det är alltid den ledande projektören som blir inbjuden till ICE-möten, denne har sedan
möjlighet att bjuda in sin projektör ifall hen tycker att det är relevant, utifrån agendan på mötet.
Utifrån intervjustudie 1 har det framgått att en majoritet av teknikområdena har någon form av
avstämning kopplat till ICE-möten. En majoritet av de intervjuade har sagt att de får agendan
utskickad på den utsatta tiden med ämnen för kommande ICE-möte. Det har även noterats att
referensprojektet uppfyller de kriterier som finns uppsatta i Strategi Sweco Rail och ICEprocessbeskrivning CST.
Beslut
Utifrån de observationer som har utförts har det framgått att det finns en lista med action-points
som samtliga deltagare har tillgång till. Vilket överensstämmer med Bosch et al. (2017) som
påvisar att det krävs en processplanering för beslutsfattande inom ICE-projektering. Eftersom
att samtliga deltagare har tillgång till de här beslutspunkterna är det möjligt för de att arbeta
självständigt, vilket Fischer och Kunz (2012) tycker är viktigt för att arbeta med ICE på ett
effektivt sätt. Det har dock noterats att vissa deltagare inte har uppfattat att det är just de som
är ansvarig för en specifik beslutspunkt och det beror vissa gånger på att de inte har deltagit på
det specifika ICE-mötet. Resultatet av detta är att det ibland inte är möjligt att ta beslut under
ICE-möten i referensprojektet.
Enligt Fischer och Kunz (2012) är det viktigt att arbete ska utföras med minimal översyn av
överordnad för att minimera ledtiden projektdeltagarna väntar eller söker ledningsbeslut. I
referensprojektet är det ofta den ledande projektören som deltar på ICE-möten, då denne oftast
besitter den tekniska kunskapen som krävs för att fatta beslut under sittande möte. Till sin hjälp
har den ledande projektören en projektör, denne besitter den kunskap som krävs för att utforma
modellen. Projektören deltar dock inte lika ofta på ICE-möten. Fischer och Kunz (2012)
beskriver även att det är viktigt att minimera beroenden av beslutsfattande roller, detta för att
kunna arbeta så effektivt som möjligt. Eftersom att den ledande projektören och projektören är
beroende av varandra kommer det att påverka den tid det tar för beslut att fattas. Det har noterats
att beroendet mellan ledande projektör och projektör grundar sig i en bristande erfarenhet och
kunskap inom tekniska frågor och BIM-modellering. Där ledande projektör söker stöd i frågor
som berör BIM-modellering och stöttar inom tekniska frågor. Projektören söker stöd i tekniska
frågor och stöttar i frågor som berör BIM-modellering.
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Det är flera av de intervjuade som har svarat att de ofta inte kan besvara frågorna och ta beslut
under ICE-möten, utan att de ofta tar vidare frågor utanför mötet. De besvarar ofta frågor till
nästkommande möte, vilket bidrar till ett sekventiellt arbetssätt. Det är endast ett fåtal som har
svarat att de tycker processen bidrar till att de får svar under sittande ICE-möte och att frågorna
kan lösas under mötet. Det kan kopplas till att digitala verktygen blir bättre, men alla gånger
har inte projekteringsprocessen följt med (Bosch-Sijtsema, 2013).
Databas
För att ICE-metodiken ska kunna användas så effektivt som möjligt är det viktigt att deltagarna
har möjlighet att ansluta till en gemensam databas (Fischer & Kunz, 2012). Det har noterats att
en gemensam databas används i projektet för filer kopplat till projektet.
Deltagare
Utifrån utförda intervjuer har det framgått att fler än hälften tycker att det är rätt deltagare på
ICE-möten ibland. De flesta har även en gemensam uppfattning att ICE är en bra arbetsmetod
så länge ansvariga personer för respektive teknikområde är närvarande under ICE-möten. På
referensprojektet har det noterats att processledaren gör avgränsningar i de inbjudningar för att
rätt teknikområde som berörs av frågeställningen blir inbjuden. Vilket också stämmer överens
med Chachere et al. (2004) som menar att det krävs ett noga urval av deltagare för att få ut
maximal kapacitet av ICE-metodiken. Det är alltid den ledande projektören som blir inbjuden
och att denne ansvarar för att skicka vidare inbjudan till berörda individer inom teknikområdet.
De ledande projektörerna upplever att de ofta skickar vidare inbjudan till rätt individ beroende
på ämne och agenda. Av de intervjuade projektörerna så är det hälften som aldrig deltar på ICEmöten. Vilket medför att det oftast bara är den ledande projektören som närvarar från respektive
teknikområde.
ICE-möten på referensprojektet är ofta uppdelade i olika sessioner för att det ska vara möjligt
att utföra fler möten under samma dag som behandlar olika områden. Det även noterat att alla
ICE-möten alltid är en hel dag, då är det förutsatt att alla deltagare har hela den dagen fri från
andra möten. Vilket gör att de är tillgängliga ifall de behövs under ett ICE-möte de inte fått en
inbjudan till. Vilket Fischer och Kunz (2012) påvisar vikten av för att möjliggöra ett effektivt
arbete med ICE.
Det har noterats att det finns en rollbeskrivning för deltagarna på ICE-möten. I
rollbeskrivningen finns det beskrivet vad som förväntas av en projektör. Men det står inget om
den uppdelning som finns mellan ledande projektör och projektör. Det här är ett område som
visar att arbetsprocessen inte speglar ICE-metodiken. Metodiken är istället anpassad efter
referensprojektet. Detta är något som skulle kunna bero på att de digitala verktygen inte alltid
hunnit anpassas till projekteringsprocessen (Bosch-Sijtsema, 2013).
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Lokal
För att göra det möjligt att projektera på ett ICE-möten är det viktigt att det finns ett speciellt
utformat rum där deltagarna kan närvara fysiskt eller digitalt (Bosch et al., 2017). På
referensprojektet har det noterats att det finns tillgång till två rum med stora skärmar där
information och modeller kan visas för deltagarna på ICE-möten. Vilket är något som Fischer
och Kunz (2012) påvisar vikten av för att projektet ska ha de förutsättningar som krävs för att
genomföra ett ICE-möte. Det har noterats att lokalerna inte är dimensionerade för antalet
deltagare som ICE-möten skulle behöva hantera för full effekt. De påvisar även att det bör
finnas datorskärmar för de deltagande projektörerna. Men utifrån utförda observationer har det
visat sig att lokalerna inte har några sådana skärmar, deltagarna sitter endast med sin egna
bärbara dator. Strategi Sweco Rail beskriver tydligt hur ett ICE-rum ska utformas, där
individuella skärmar ska finnas eller tas med för att underlätta projektering under möten.
Processbeskrivningar CST hänvisar till att ICE-möten ska hållas i ett speciellt rum men inget
om dess utformning. Eftersom att flertalet deltagare på ICE-möten befinner sig på olika platser
deltar många ofta via Skype. Dock fungerar inte Skype så bra eftersom att det inte går att dela
flera skärmar samtidigt i programmet. Det bidrar i sin tur till att det blir svårare för de som
deltar på distans att se var i modellen de befinner sig, eftersom att navigering många gånger
sker genom att en person i ICE-rummet ritar på en whiteboard eller pekar på en modell direkt
på skärmen, istället för inne i modellen så att alla kan se. På så sätt förloras en stor del av
samordningen som är ett av huvudsyftena med ICE-metodiken.
Projektering & samordning
Vid arbete med ICE kombineras analys och kommunikation till en enda aktivitet, istället för att
arbeta med traditionella cykler av möten (Coffee, 2006). Genom att arbeta på det sättet är det
möjligt att minska ledtiden mellan deltagarna eftersom att de arbetar samtidigt och tillsammans
under projektet (Fischer & Kunz, 2012). Trots detta har det noterats att det endast vid enstaka
tillfällen har projekterats under mötet. De gånger då det har skett har det varit den som
presenterar modellen på en av de stora skärmarna som har ändrat i modellen. Det har
framkommit att det i dagsläget inte är möjligt att utföra fullskalig samprojektering under ICEmöten. Eftersom att den ledande projektören är den som oftast deltar på mötet och hen besitter
inte alltid den kunskap som krävs för att utföra BIM-projektering.
En av de intervjuade berättade att ifall dennes ledande projektör har varit på ett ICE-möte så
har de ett internt avstämningsmöte där de går igenom ett protokoll med förändringar, nyheter
och kommentarer från ICE-mötet. En annan respondent berättade att de frågor som inte kan
hanteras under ett ICE-möte oftast är tekniska frågor och de kan inte lösas då den ledande
projektören inte närvarar under ett möte. En majoritet av de intervjuade beskriver att de på något
sätt har avstämningar för att lösa frågor utanför ICE-möten. Det är flera av de intervjuade som
beskriver att deras bild av ICE är att det ska utföras projektering under ICE-möten. Men en
majoritet av dem ser inte hur det skulle varar möjligt i ett så stort och komplext projekt i
dagsläget. Referensprojektet hanterar i dagsläget ofta en stor del större frågor, vilket har gjort
att möten ofta är uppdelat i mindre sessioner där specifika frågor hanteras. Men eftersom att
frågorna i sig ofta är så pass stora tar det ofta en veckas arbete för att lösa frågorna.
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För att arbeta så med ICE är det viktigt att samtliga projektdeltagare arbetar för att projektet ska
lyckas och det görs bäst med uppsatta mål (Fischer & Kunz 2012). På referensprojektet finns
alltid agendan för mötet uppsatt på en av rummets skärmar som visar vad syftet med dagens
möte är. Det framgår sällan en målsättning för ICE-mötet och vad som mötet ska resultera i.
Utifrån den processbeskrivning som är framtagen för referensprojektet, står det beskrivet att det
ska utföras ett gemensamt arbete för att komma fram till lösningsförslag på eventuella frågor,
men inte något om att det ska ske under själva ICE-mötet.
Frågehantering i anknytning till ett ICE-möte kan i dagsläget ses i studien som en cykel i fem
steg, se Figur 18. Steg 1 består av det ICE-möte där oftast ledandande projektören deltar. Under
mötet uppkommer en frågeställning (steg 2) som inte kan besvaras då den ledande projektören
är beroende av sin projektör för att kunna besvara frågan. Detta medför att frågan tas tillbaka
till teknikområdet (steg 3) där frågan hanteras av ledande projektör som löser frågan i ett annat
forum (steg 4). Forumet är ofta ett möte som inte innefattas av ICE-processen och kräver ofta
närvaro av andra teknikområden för att lösa frågan. Lösningen (steg 5) tas sedan tillbaka och
redovisas på nästkommande ICE-möte. Det är noterat att cykeln vanligtvis tar en vecka.

5. Lösning

1. ICE-Möte

4. Annat forum

2. Frågeställning

3. Teknikområde
Figur 18 - Visualisering för ledtider i nuläget

Projekteringsverktyg
För att arbetsuppgifter ska kunna lösas snabbt är det viktigt att deltagarna har möjlighet att
förstå en modell som någon annan har gjort (Fischer & Kunz, 2012). På referensprojektet har
det noterats att det används en samordningsmodell som delvis löser problemet med förståelse
för modellen. Inför varje ICE-möte ska samtliga teknikområden skicka deras senaste versioner
av modellen till BIM-samordnaren för att göra en sammanställning i den gemensamma
samordningsmodellen. Det har dock framkommit att det ibland varit vissa teknikområden som
inte hunnit skicka in deras modell, vilket har resulterat i att vissa delar inte kan redovisas på
ICE-möten. Det är även ett antal teknikområden som har påpekat att det finns utmaningar
kopplat till deras BIM-verktyg, att verktyget inte är tillräckligt bra för att klara samprojektering
under ICE-möten.
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Eftersom att de olika teknikområdena använder olika programvaror med varierande
förutsättningar, försvåras och förlängs arbetet med att exportera en modell som ska importeras
i samordningsmodellen. Resultatet av det är att arbete med samprojektering under ICE-möten
försvåras avsevärt eftersom att all uppdaterad information inte alltid finns tillgänglig på ICEmöten.
Tid
För att få högsta möjliga effektivitet med ICE bör deltagarna på ICE-möten dela upp sina
uppgifter i delaktiviteter som tar max 10 minuter eller mindre. Vilket skulle göra det möjligt att
minimera risken för att aktiviteter måste omarbetas (Fischer & Kunz, 2012). Det har dock
noterats att deluppgifterna i referensprojektet ofta är väldigt stora. Vilket gör att det ofta krävs
lång tid för att ett teknikområde ska hinna färdigt med sin projektering. Det här är något som
avviker från Fischer och Kunz (2012) men som har en fördel eftersom att det här gör det möjligt
att arbeta med många stora uppgifter samtidigt. Det uppkommer ofta frågor på möten som inte
kan lösas direkt utan får istället bli besvarade under eller innan nästkommande möte. Det är
även ett antal av de intervjuade som påpekar att det är beroende av andra teknikområden i vissa
frågor, vilket medför att om de inte får svar på mötet skjuts deras arbete framåt. Det påvisar att
det i flera fall finns ett sekventiellt arbetssätt i referensprojektet.
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5.

Slutsats

Följande kapitel beskriver svaret på forskningsfrågan tillsammans med de slutsatser som
framkommit i studien.
5.1. Delfrågor
Studiens slutsats utgår från de 3 delfrågorna som tillsammans ligger som grund för att besvara
forskningsfrågan. Informationen som har använts för att ta fram slutsatserna i studien grundas
i företaget, referensprojektet, teori och studenternas egna erfarenheter. Slutsatserna utgår från
egna tolkningar och kan inte ses som ett objektivt faktum.
5.1.1. Observationer CST
• Hur väl stämmer ICE-metodiken överens med teori och uppsatta riktlinjer för ICEprocessen i referensprojektet?
Utifrån utförda observationer har det framkommit att det finns en rad avvikelser och samband
utifrån teorin, för hur ICE-metodiken kan användas så effektivt som möjligt. Sambanden och
avvikelserna redovisas i de tematiska kategorier som är framtagna för studien. Analys för
framtagen tematisk kategorisering hittas under Observationer CST.
De tematiska kategorier som stämmer överens med teori och riktlinjer är:
Agenda
o Det har noterats att det finns en tydligt uppsatt agenda som skickas ut innan varje
möte med anknytande tema.
Databas
o Det har noterats att det finns en gemensam databas för alla filer i projektet.
De tematiska kategorier som avviker från teori och riktlinjer är:
Beslut
o Det har noterats att deltagarna på ICE-möten ofta får vänta på beslut, eftersom
att det finns ett informationsberoende för beslutsfattande.
Deltagare
o Det har noterats att det oftast är rätt deltagare på ICE-möten, men de besitter
oftast inte kunskapen för att samprojektera.
o Projektörerna som har kunskap om samprojektering är oftast inte inbjudna till
ICE-möten.
o De uppsatta riktlinjerna för rollbeskrivningar avviker eftersom det inte går att
utläsa uppdelningen mellan ledande projektör och projektör.
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Lokal
o Det har noterats att det finns speciellt utformade rum för att genomföra ICEmöten. Men de är inte dimensionerade för antalet deltagare som möten ska
kunna hålla.
o ICE-rummet saknar personliga arbetsstationer.
o Det saknas tekniska verktyg för att dela flera skärmar till de som deltar ICEmöten på distans.
Projektering och samordning
o Det har noterats att det sällan sker samprojektering under ICE-möten. Frågor
löses istället ofta utanför mötet inom det egna teknikområdet.
Projekteringsverktyg
o Det har noterats att teknikområdena använder olika projekteringsverktyg. Det
förlänger i dagsläget arbetet med att exportera modeller till
samordningsmodellen och försvårar samprojektering under ICE-möten.
Tid
o Det har noterats att uppgifter kopplat till ICE-möten inte är uppdelade till
aktiviteter som tar 10 minuter att genomföra. Uppgifterna är ofta så pass stora
att de tar en vecka att genomföra. Men i referensprojektet har detta gjort det
möjligt att arbeta med fler uppgifter samtidigt eftersom att ICE-mötet är
uppdelat i flera sessioner.
5.1.2. Intervjustudie 1
• Hur påverkar ledande projektör samt projektör tillämpningen av ICE-metodiken inom
BIM-projektering?
Ledande projektör och projektör påverkar ICE-metodiken genom att de har ett beroende mellan
varandra för information. Beroendet kan ses genom att de kompletterar varandra inom det egna
teknikområdet med kunskaper och erfarenheter, inom BIM och teknik. Eftersom att de stöttar
varandra inom olika områden och är i flera fall beroende av varandra för att fatta beslut samt ta
fram lösningar.
I studien har det framkommit att det i flera fall inte varit möjligt att lösa frågor i direkt
anknytning till ICE-möten. En anledning till detta är frånvaro av ledande projektör eller
projektör, som har den kunskap eller erfarenhet som krävs för att besvara frågan. Detta
resulterar i att frågor inte kunde besvaras under ICE-möten. Effekten av det blev dessutom ett
delvis sekventiellt arbetssätt där ledtiderna för hanteringen av frågor och svar förlängdes och
ICE-processen blev mindre effektiv.
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5.1.3. Intervjustudie 2
• Vilka upplevda utmaningar i processer samt avvikande förutsättningar finns för högsta
möjliga nyttjande av ICE-metodiken?
Referensprojektet har en pressad tidplan vilket har varit en motivering till att använda ICEmetodiken. En målbild med ICE-metodiken i referensprojektet har varit att skapa kortare
ledtider, synliggöra information, hantera och redovisa framdrift, skapa gemensamma
förutsättningar, ge beställaren en bättre inblick i projektet och att öka kvalitén på produkten. I
studien har det framkommit att ICE-metodiken i referensprojektet har bidragit till att uppnå
denna målsättning.
I studien har det dock noterats att det inte utförs samprojektering i full utsträckning under
referensprojektets ICE-möten. Det beror på att referensprojektets ICE-process inte är utformad
för samprojektering. Resultatet är att det inte är möjligt att erhålla den effektivitet som ICEmetodiken syftar till i teorin.
Förutsättningarna för fullständig implementering av ICE finns i dagsläget, men används inte i
full utsträckning. Det beror på att ICE-metodiken är anpassad efter referensprojektet istället för
att referensprojektet är anpassat efter ICE-metodiken. Resultatet blir att det inte är möjligt att
erhålla fullständig effektivitet som ICE-metodiken syftar till i teorin.
Två faktorer som utmanar ICE-processen är att det finns ett beroende inom och mellan
teknikområden i referensprojektet. Beroendet består av information som behöver
kommuniceras mellan och inom teknikområden. Arbetet sker ofta sekventiellt mellan
teknikområden, vilket medför utmaningar i den parallella projekteringen som ICE-metodiken
förespråkar i teorin. Resultatet blir att ledtiderna i referensprojektet inte kortas till den grad som
är möjlig med ICE-metodiken.
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5.2.
•

Forskningsfråga
Vilka faktorer påverkar och i så fall hur påverkar de projekteringsarbetet med ICEprocessen i komplexa anläggningsprojekt?

Utifrån delfrågorna har det framkommit att det finns faktorer som påverkar projekteringsarbetet
med ICE-processen, vilka är följande:
Faktor
Beroende inom teknikområden

Påverkan
Förlänger ledtiden för svar jämfört med
ICE-metodiken i teorin.
Försvårar processen att fatta beslut och ta
fram lösningar under ICE-möten.

Beroende mellan teknikområden

Vanan att arbeta sekventiellt gör att vissa
teknikområden väntar på svar innan arbete
påbörjas.
Förlänger ledtider jämfört med ICEmetodiken i teorin.
Utmanar att arbete kan ske parallellt.

Samprojektering sker sällan under ICEmöten

Försvårar möjligheten att hitta lösningar
under ICE-möten.
Utmanar syftet att arbete ska ske parallellt.
Förlänger ledtiden jämfört med ICEmetodiken i teorin.
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6.

Diskussion

Följande kapitel beskriver utförd diskussion på resultat, analys & slutsats i studien.
Diskussionen utgår från studenternas egna tankar och förmåga att ta fram avvikelser och
samband. Den har utformats för att diskutera forskningsfrågan samt påvisa avvikelser och
samband som har noterats kopplat till forskningsfrågan. Kapitlet beskriver även hur framtida
forskning kan bedrivas från studien.
Forskningsfrågan är framtagen för att skapa en förståelse för hur referensprojektet är anpassat
till ICE-metodiken. Den syftade till att redovisa vilka faktorer och hur de påverkar
projekteringsarbetet. I slutsatsen redovisades faktorerna i en konkret form och belyser vilken
påverkan de har i referensprojektet. Men för att möjliggöra en djupare förståelse för hur
faktorerna påverkar komplexa anläggningsprojekt så krävs en diskussion kring dessa.
Den första faktorn som är framtagen är beroenden inom teknikområden. De beroenden som har
noterats påverkar projekteringsarbetet genom en kunskaps- och erfarenhetsbrist hos ledande
projektör och projektör. Kunskaps- och erfarenhetsbristen har en direkt koppling till BIM och
teknik, vilket visas i intervjustudie 1. Det har framkommit att det finns en uppdelning av vilka
som innehar kunskap och erfarenhet inom BIM och teknik, mellan ledande projektör och
projektör. Beroendet mellan rollerna kan enligt studien bero på en digital utveckling inom
branschen, där individer som har lång erfarenhet inte alltid har hunnit anpassa sig till
digitaliseringen. Eller att en individ med kortare erfarenhet inte har den tekniska kunskap som
krävs för att fullt förstå den teknik som finns inom teknikområdet, vilket har kunnat ses i
studiens resultat och teori. I anknytning till de rollbeskrivningar som finns framtagna i teorin
och på företaget ses en skillnad mot verkligheten. Studien har noterat att det endast står
beskrivet att det ska närvara en projektör på ICE-möten. Det beskrivs inget om ledande
projektörer, varken i teorin eller företagets beskrivningar/riktlinjer. I studien har det noterats att
uppdelningen är något som ingår i arbetsprocessen, vilket gör studien frågande till varför det
inte finns med som en faktor i de framtagna ICE-processerna. Anledningen kan vara likheten
mellan teori och företagets beskrivningar/riktlinjer för ICE-metodiken. Att de framtagna
beskrivningarna/riktlinjerna på företaget är utformade efter teorin och inte den faktiska
organisationen på företaget.
Det har noterats att det finns ett sekventiellt beroende mellan teknikområden i referensprojektet.
Vilket har skapat en utmaning då referensprojektet har implementerat arbetssättet VDC med
ICE-metodiken, som ifrågasätter den traditionella projekteringsprocessen. I studiens teori
framgår det att nya digitala verktyg och arbetssätt kan påverka projekteringsprocessen. Detta
beror på att arbetsprocessen inte hinner anpassas till de nya verktygen. Synvinkeln stämmer
överens med studiens bild av referensprojektet. ICE-metodiken är en relativt ny metodik inom
byggbranschen och referensprojektet tillhör ett av de första att implementera den i stor
omfattning. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att processen för att fatta beslut
och ta fram lösningar under ICE-möten försvårats. Det innebär bland annat att det ofta inte sker
direkta justeringar under ICE-möten. Något som även påpekas i en utvärdering från ett annat
järnvägsprojekt, Lund Flackarp, som trots avsaknaden av samprojektering anses vara ett lyckat
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projekt med nyttjandet av ICE-metodiken. Det här visar på att referensprojektet inte är ensamma
om att inte utföra justeringar under möten. Eftersom fenomenet även uppmärksammats i ett
annat projekt, är det viktigt att ifrågasätta ifall det finns likheter mellan faktorerna i
referensprojektet och andra projekt.
Det är möjligt att ifrågasätta hur beroendet mellan och inom teknikområden tillsammans
påverkar effektiviteten av ICE-metodiken. Uppdragsledningen beskrev att valet till att använda
ICE grundade sig i att klara av den korta tidplanen i referensprojektet. Eftersom att teorin
beskriver att en målsättning med ICE är att förkorta ledtider har studien varit frågande till om
det verkligen blir kortare ledtider i projektet. I studiens resultat har det framkommit att då frågor
inte kan besvaras under ett ICE-möte påverkas andra teknikområden och ledtider förlängs. Men
efter intervjuer med de övergripande rollerna har det framkommit att ledtiderna i
referensprojektet blir kortare jämfört med hur de arbetade förut. Anledningen till detta beror på
att teknikområdena tillbringar med tid med varandra under ICE-möten, vilket underlättar
identifieringen av frågor samt att vissa mindre frågor kan lösas under möten.
I studien anser flera av de övergripande rollerna att alla förutsättningar för full användning av
ICE-metodiken finns. Men det är möjligt att ifrågasätta detta eftersom de inte implementerat
ICE-metodiken fullt ut. Förklaringen till detta kan enligt resultatet vara att referensprojektet är
ett mycket komplext projekt med en stor organisation, som har erfarenhet av traditionell
sekventiell projektering. Eftersom att ICE-metodiken tillhör ett nytt sätt att arbeta ifrågasätter
metoden den traditionella projekteringsprocessen. En organisation som är uppdelad på olika
roller, där det finns ett beroende inom och mellan teknikområden, kommer mest troligt inte
kunna ställa om projekteringsarbetet direkt. Förklaringen underbyggs av teorin som beskriver
att arbetsprocessen inte alltid hänger med den digitala utvecklingen.
Studien påvisar att samprojektering under ICE-möten inte sker i stor utsträckning. Något som
kan kopplas till tidigare diskussion. Om deltagarna och organisationen inte är anpassad till att
arbeta parallellt så kan det vara utmanande att samprojektera under ett ICE-möte. Det kan även
vara utmanande om individen som deltar på mötet inte har den kunskap som krävs för att
samprojektera under ICE-möten, vilket visas i resultat. En annan utmaning är att vissa
projekteringsverktyg inte klarar av snabba exporteringar av en eller flera modeller under
pågående ICE-möte. Vilket beskrivs i resultatet som att det inte alltid har varit möjligt att
importera modellerna i samordningsmodellen under ICE-möten. Det är dock viktigt att belysa
att de övergripande rollerna i referensprojektet har uppfattningen av att ovanstående utmaningar
egentligen handlar om struktur och anpassning. En del som övergripande rollerna belyser är att
släppa på hårt styrda områden. Områden som att en majoritet av arbetet och redovisningen ska
ske i samordningsmodellen under möten. De anser att en lösning kan vara att importera delar
av samordningsmodellen till teknikområdenas modell, för att redogöra eller lösa en
frågeställning.
En revidering av den tidigare framtagna femstegcykeln ses i Figur 18. Revideringen visar hur
samprojektering under ett ICE-möte kan lösa fler frågor snabbare under ICE-möten och därmed
förkorta ledtiderna. Figur 19 visar att steg 3 och 4 kan undvikas genom samprojektering. Utifrån
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Intervjustudie 2 är de viktigt att notera att detta inte gäller alla frågor. Vissa större frågor
kommer fortfarande behöva hanteras enligt 5 stegs cykeln.

5. Lösning

1. ICE-Möte

4. Annat forum

2. Frågeställning

3. Teknikområde
Figur 19 – Visualisering av förkortade ledtider under ICE-möten

Det är viktigt att förmedla budskapet med ICE-metodiken till alla deltagarna samt hur den är
tänkt att användas i det specifikt projekt. Vilket skulle bidra till utveckling både för
referensprojektet och företaget. Studien belyser även att referensprojektet och inte minst
företaget är i behov av att säkerställa denna förståelsen för ICE-metodiken hos deltagarna.
Vilket inte bara innebär de övergripande rollerna utan framförallt de som utför arbetet, ledande
projektörer och projektörer. Det går även att se i analysen att det krävs en anpassning av ICEmetodiken mot organisationen. Att få med uppdelningen mellan ledande projektör och
projektör i ICE-processen för företaget. För att ICE-metodiken ska lyckas krävs det att
individerna inom teknikområdena har förståelse för ICE-processen och en vilja att arbeta med
nya arbetssätt. Det har noterats att det finns ett konservativt förhållningssätt i byggbranschen
vilket studien anser många gånger är utmaningen med att implementera nya arbetssätt. Studien
visar dock på att anställda på ett av Sveriges mest framgångsrika konsultföretag inom
samhällsplanering inte har som målsättning att arbeta bakåt, utan att de strävar efter utveckling.
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6.1.
•

Fortsatt forskning
Eftersom att studien endast varit inriktad på att utreda hur ICE-metodiken används i det
specifika referensprojektet, hade det varit av intresse att ta fram förbättringsförslag från
denna studie. Fortsatta studier skulle kunna tydliggöra vilka effekter dessa förbättringar
skulle kunna bidra med i referensprojektet.

•

Det hade även varit intressant för framtida forskning att utreda hur ICE-metodiken
används i andra projekt. Det hade möjliggjort en jämförelse mellan olika projekt som
arbetar med ICE-metodiken.

•

Under studien har det uppkommit frågor kring beställarens roll under ett ICE-möte. Det
är ett antal som har påpekat att de är beroende av svar från beställaren under ICE-möten.
Framtida forskning skulle även kunna visa hur beställaren påverkar och påverkas av
ICE-metodiken.

6.2. Reflektion av studiens genomförande
Eftersom att studien har utförts av två studenter krävs ett förtydligande av eventuella
uppdelningar av utfört arbete. I studien har ett antal intervjuer utförts, intervjutillfällena har
delats upp slumpmässigt mellan studenterna. Utifrån denna uppdelning har studenterna utfört
lika många intervjuer. Studenterna har skrivit ner svaren från varje intervju enskilt. Sedan har
alla svar granskats av båda studenterna för att identifiera avvikelser och samband från
intervjusvaren. Under studiens genomförande har det endast skett uppdelningar av arbetet vid
upprättning av nytt material som varit ett första utkast. Studenterna har efter skrivet utkast
arbetat tillsammans för att säkerställa att alla delar finns med och granska de nya texternas
trovärdighet. Detta har även ökat studenternas förståelse för samtliga delar i studien.
Studenterna har även närvarat på ett antal möten i referensprojektet där båda närvarat.
Studenterna har bidragit med egna observationer som sedan har kunnat jämföras mot varandra
för att ta fram ett gemensamt resultat. Studenterna anser därför att båda studenterna har varit
delaktiga i samtliga delar av studien. Arbetet på Sweco och referensprojekt har krävt en
genomtänkt projektplan och ett nära samarbete med uppdragsledningen, eftersom att studien
berör flera individer inom projektet. Det har krävts en anpassning till referensprojektets tidplan
för att ha möjlighet att genomföra samtliga intervjuer och få tillgång till nödvändig information.
För att anpassa studiens korta tidplan till projektets tidplan, placerades intervjustudie 2 nära
första inlämningsdatumet. Detta kan ha resulterat i att kvalitén på intervjustudie 2 har påverkats
negativt. Men studenterna är överens om att det inte har påverkat kvalitén på studiens helhet.
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I.

Bilaga 1 - Frågor Intervjustudie 1

I bilagan redovisas de frågor som har förmedlats till intervjuade i projektet.
Intervjufrågor, enkät.
1. Hur länge har du arbetat inom ditt specifika teknikområde?
2. Har du läst och är införstådd i ICE-processen som är framtagen på CST?
a. Jag har läst & är införstådd i processen.
b. Jag har läst ICE-processen men är inte införstådd.
c. Jag är införstådd i ICE-processen pga. av annan anledning.
d. Jag har inte läst och är inte införstådd i ICE-processen.
3. Hur ofta närvarar du på ICE-möten?
a. Varje möte.
b. 2-3 gånger i månaden.
c. 1 gång i månaden eller mindre.
d. Aldrig.
4. Hur kunnig anser du dig vara inom BIM-projekteringen?
a. Jag har ingen kunskap i att skapa ritningar.
b. Jag har kunskap att skapa 2D-ritningar.
c. Jag har kunskap att skapa 2D-ritningar av 3D-modeller.
d. Jag har kunskap att skapa modeller i 3D.
e. Jag har kunskap att hantera fler än 3 dimensioner.
5. Hur anser du att kommunikationen för beslutsfattande frågor (Tekniska/Bim-relaterade)
fungerar mellan dig & Ledande Projektören / Projektören i anknytning till ICE-möten?
1 - Dåligt.
2
3
4
5 – Bra.
Vet inte
6. Anser du att du har tillräcklig beslutsrätt/beslutsbefogenhet om frågor som rör ditt
teknikområde under ett ICE-möte?
a. Ja
b. Nej
c. Vet inte
d. Deltar ej.
Om du svarade nej tidigare vänligen beskriv kortfattat inom vilka frågor du saknar
beslutsrätt.

i

7. Anser du att det krävs närvaro av både en Projektör och Ledande Projektör (kopplat till
ett specifikt teknikområde) under ett ICE-möte?
a. Ja
b. Nej
c. Ibland
d. Vet inte
8. Upplever du att det är rätt individer på ICE-mötet?
a. Ja
b. Nej
c. Vet inte
d. Ibland
Om du svarade nej tidigare vänligen beskriv kortfattat varför du inte upplever att det är
rätt individer på ICE- mötet.
9. Anser du att det är skillnad i att få svar på frågor inför beslut (inom ditt teknikområde)
med ICE-metodiken? (Jämfört med traditionell projektering)
1 - Det är svårare att få svar jämfört med traditionell projektering.
2
3
4
5 - Det är lättare att få svar jämfört med traditionell projektering.
Vet inte
10. Anser du att det är någon skillnad i att få svar på frågor inför beslut (mellan olika
teknikområden) med ICE-metodiken? (Jämfört med traditionell projektering)
1 - Det är svårare att få svar jämfört med traditionell projektering.
2
3
4
5 - Det är lättare att få svar jämfört med traditionell projektering.
Vet inte
11. Hur anser du att kvalitén på leveranser & delleveranser påverkas av ICE-metodiken?
1 - Försämrad kvalité.
2
3
4
5 - Förbättrad kvalité.
Vet inte

ii

Djupgående intervjufrågor (kortfattade svar)
12. Stöttar eller söker du stöd av din Projektör / Ledande Projektör i frågor inför
beslutsfattande, i anknytning till ett ICE-möte?
a. Ja
b. Nej
c. Vet inte
12.1. Om ja,
a. Hur ofta stöttar eller söker du stöd? (t.ex. i anknytning till varje möte)
b. Inom vilket områden stöttar eller söker du stöd?
i. Stöttar?
- Teknik
- BIM
-Övrigt
ii. Söker stöd?
- Teknik
- BIM
- Övrigt
c. Vad är anledning till att du stöttar eller söker stöd? (ge ett kortfattat exempel)
i. Stöttar?
ii. Söker stöd?
12.2. Om nej,
a. Vad är anledningen till att du inte behöver stöd eller stötta den andra? (ge ett
kortfattat exempel)
13. Vad gör du och din Ledande Projektör / Projektör för att hantera frågor som uppstår i
anknytning till ICE-möten, kopplat till ditt teknikområde? (t.ex. avstämningar före &
efter, strategi, etc.)
14. Vad anser du är det viktigast för ett samarbete mellan dig och din Ledande Projektör /
Projektör inför beslutsfattande?
15. Märker du någon skillnad hur beslutsfattande hanteras i ICE-processen inom de olika
teknikområdena på CST? (t.ex. är andra snabbare eller långsammare att ta beslut)
16. Vad är din bild av ICE-metodiken & hur ni arbetar med den allmänt? (Vid tid)

iii

II.

Bilaga 2 - Frågor Intervjustudie 2

I bilagan redovisas de frågor som har förmedlats till intervjuade i projektet.

Intervjufrågor (korta):
17. Hur länge har du arbetat med projektering med ICE-metodiken?
18. Hur ofta närvarar du på ICE-möten?
a. Varje möte.
b. 2-3 gånger i månaden.
c. 1 gång i månaden eller mindre.
d. Aldrig.
19. Har du genomgått utbildning för VDC-certifiering?
a. Ja
b. Nej

Öppen intervju
Vi är medvetna om syftet med ICE-metodiken i teorin. Som t.ex. korta ledtider, ökad kvalitet,
minskade kostnader, etc. Men vilka nyttor ser ni i att använda ICE-metodiken i CST?
I studien har det noterats att samprojektering inte så ofta sker under ICE-möten.
T.ex. under tidigare intervjustudie har det framkommit att de tillfråga inte tror att det skulle
vara möjlig att samprojektera i projektet för att det är stort och komplext projekt. De anser att
möten i dagsläget är mer till för att ta fram frågor under mötet snarare än att lösa frågor.
Vad är din bild av att samprojektera och att hitta lösningar på frågor under ICE-möten i CST?
I studien har det noterats att vissa förutsättningar för fullskalig samprojektering under
ICE-möten till viss del saknas.
T.ex. brist på stora funktionella rum, programvaror som inte håller måttet, brist på
kunskap och erfarenhet om ICE-metodiken hos deltagare, etc.
Anser du att alla förutsättningar för fullständig implementering av ICE-metodiken finns i
projektet idag? Om inte vad saknas?
I studien har det noterats att beroenden mellan och inom teknikområden utmanar
processen i dagsläget
T.ex. beroendet av information som delas mellan teknikområden under ICE-möten, att ett
teknikområde väntar till ett annat teknikområde är klara innan de börjar, beroendet av att
rätt ledande projektör eller projektör närvarar på mötet för att besvara frågor.
Hur anser du att beroenden mellan Teknikområden påverkar ICE-processen jämfört med
traditionell projektering?
iv

