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Sammanfattning
För ett effektivt arbete behöver byggbranschen utveckla mer moderna- och integrerade arbetsmetoder.
Evolutionen inom bygg med avseende på framställningen av konstruktionshandlingar övergår från 2Dtill 3D-handlingar och övergången effektiviserar arbetet.
Denna studie har i syfte att effektivisera arbetet för konstruktörerna i projekteringsskedet genom att
beakta behoven som efterfrågas om Revit och tillgodose dessa. Genom en fallstudie utvärderades föroch nackdelarna med den befintliga arbetsmetoden som bidragit till idén om en tilläggsfunktion i
Revit.
I de kvalitativa studierna utreddes behovet av en tilläggsfunktion som genomfördes i form av
intervjuer med konstruktörer. Behovet tillgodosågs med hjälp av tilläggsfunktionen Verktygslådan
som tillhandahåller olika knappar som representerar olika byggkomponenter. Det var den kvalitativa
studien som bidrog till utvecklingen av idén där konstruktörers åsikter och råd tog i akt. Effekten av
Verktygslådan blev en reducering av projekteringstiden som samtidigt minskade störningar i arbetet.
Slutsatser som har dragits efter avslutad studie är att byggbranschen indikerar ett behov av förändring,
där sektorn kräver ett mer systematiskt och enhetligt arbetssätt för att effektivisera arbetsmetodiken.
Genom att tillhandahålla konstruktionshandlingar på ett effektivare sätt reduceras tidsåtgången och
merkostnaderna samtidigt som sektorn erhåller högre kvalité och tillförlitlighet i de olika skedena.
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Abstract
For more time and cost efficient projects, the construction industry needs to develop modern and
integrated working methods. The preparation of construction documents is now in transition from 2D
(AutoCAD) to 3D (Revit) modelling with an aim to streamline the workflow.
This study aims to streamline the construction designing and planning stages by implementing specific
commands that are adapted for Revit. The function of these commands is to provide complete
structural components. These components will reduce the time to complete a construction drawing set
compared to a traditional 2D method.
Qualitative studies were conducted in the form of interviews with construction engineers. The
interviews were based on different sub-areas that affect different parts of the planning stages. Based on
these interviews, the toolbox was designed, containing the previously mentioned commands.
Some conclusions that have been drawn after the study completion are that the construction industry is
in need for a change, and that the building sector requires a systematic and united working method to
streamline work methodology. In addition to the reduction of time and additional costs, this tool will
reduce the frustration that may arise in the search of building components using traditional methods.
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Förord
Denna studie är resultatet av vårt examensarbete som har genomförts på Sweco Structures AB under
vårterminen 2017. Examensarbetet är den avslutande delen på högskoleingenjörsprogrammet
Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och omfattar 15
högskolepoäng.
Ett stort tack riktas till vår handledare Andreas Leinmark på Sweco som gjort examensarbetet möjligt
och försett oss med stöd, kontakter och arbetsplats. Andreas Leinmark har under dessa månader
väglett oss och fungerat som en perfekt mentor. Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare
Ahmad Reza Roozbeh på Kungliga Tekniska Högskolan som bidragit med rådgivning och idéer kring
ämnet. Ett riktigt stort stack till Joel Saury på Sweco Position som bidragit till utvecklingen och
programmeringen av Verktygslådan.
Tack riktas även till de personer som ställt upp på våra intervjuer, som bidragit till utvecklingen av
Verktygslådan och gett oss en djupare förståelse om Revit.

Stockholm, juni 2017
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Definitioner och begrepp
BIM

Building information Modelling- Byggnadsinformationsmodell

CAD

Computer Aided Design

3D-Modell

Tredimensionell modell utan objektinformation

2D-CAD

Tvådimensionell computer aided design

Objekt

Digital representation av en byggdel eller komponent

Modell

Virtuell prototyp

Revit

Modelleringsprogram

Revit-familj

Färdiga komponenter i Revit
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1

Inledning

Ett byggprojekt påminner om ett stafettlopp, där varje deltagare försöker genomföra loppet på kortast
möjliga tid. När en sträcka är avklarad och stafettpinnen ska överlämnas till nästa man i kedjan sker
det en växling och att avsluta sträckan ligger nu hos nästa aktör. Lik stafettloppet är byggbranschen
uppdelad i flera olika faser med många olika aktörer. För att nästa del av byggprocessen ska inleda
behöver oftast den tidigare processen vara avslutad. För att avsluta ett byggprojekt behöver alla
inblandade parter arbeta effektivt och samverka med varandra.

1.1

Bakgrund

Arbetsmetoderna inom bygg är en av de många delar som genomgår stora förändringar i takt med
teknikens framfart. Gamla arbetsmetoder byts ut till mer moderna och integrerade lösningar vilket
genererar till ett effektivt arbete och bättre sammanhållning mellan projektintressenter.
Byggbranschen är på väg att utvecklas från tvådimensionella- till tredimensionella modelleringar och
går från fysiska ritningar mot elektroniska modeller. Den tredimensionella världen, Revit, har många
bra funktioner, exempelvis där möjligheten för flera aktörer att arbeta samtidigt med ett pågående
projekt finns. Men i sin nuvarande form har Revit sina svårigheter.
Svårigheterna med Revit uppstår bland annat vid nedladdning av en Revit-familj i projektfilen.
Problematiken uppkommer när aktörerna behöver söka efter familjer och spenderar tid på att gå
igenom olika mappstrukturer för att hitta nödvändiga familjer.
Inladdade komponenter i Revit kan vara svåra att hitta när de behöver återanvändas, det beror på att
dessa familjer kan hamna under olika flikar i Revit beroende på typ av familj. Det leder till att
konstruktörerna måste söka efter dessa nedladdade komponenter ännu en gång i programmet. Detta
sker dagligen och är tidskrävande. Idén om att skapa en fungerande Verktygslåda uppkom ur detta.
Verktygslådan har utformats i syfte att reducera tiden för sökandet av familjer. Det är en
tilläggsfunktion som har applicerats i Revit och har implementerats i form av knappar. Dessa knappar
representerar olika byggdelar som är nödvändiga vid projektering och framställning av
bygghandlingar.
Denna rapport fokuserar på framtagningen av Verktygslådan och dess effekter i projekteringsskedet.
Studien riktar sig in på byggbranschens samtliga aktörer som inte arbetar med Revit eller som anser
programmet som komplicerat och tidskrävande. Nyttan med en tydlig och effektiv arbetsmetod
resulterar i ett lyckat projekt.
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1.2

Målformulering

Syftet med studien har varit att identifiera behoven med Revit som många konstruktörer eftersträvar
att uppfylla och att tillgodose dessa behov med en tilläggsfunktion. Detta för att effektivisera arbetet
och reducera tiden för projekteringsskedet, för att i sin tur förkorta den totala projekttiden. Syftet med
examensarbetet har därför varit att ta fram en tilläggsfunktion i Revit som ska effektivisera
konstruktörernas arbeten och tillhandahålla de eftersökta funktionerna som idag inte erbjuds av
programmet.
Ett annat mål med detta examensarbete har varit att engagera flera konstruktörer till att arbeta i Revit
och att hjälpa till med den övergången. Övergången underlättas med hjälp av tilläggsfunktion, som har
namngetts till Verktygslådan, som kommer att underlätta hanteringen av programmet, även för
konstruktörer som tidigare inte använt sig av Revit.

1.3

Avgränsningar
-

Verktygslådans innehåll kommer att vara baserad på de allra vanligaste byggprodukterna som
konstruktörer använder.
Produkterna kommer enbart vara skiftbara när det gäller storlek och material. Det kommer inte
vara tillåtet att ändra formen.
Möjligheten att lägga till produkter ska finnas.
Funktioner gällande arkitektur, installation och annat kommer inte ingå.
Arbetet skall vara avslutat inom 10 veckor från och med den dagen förstudien är godkänd
Dimension-och materialval kommer ske utifrån de standarder som tillämpas i Sverige.
Endast Revit kommer tas i akt och inga andra program.
Inga andra funktioner eller flikar i programmet kommer att beaktas inför denna studie.
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1.4

Lösningsmetoder

Genomförandet av examensarbetet planerades och delades in i fem arbetsprocesser (se figur nedan).
Arbetet inleddes med en förstudie där syfte och målformuleringar redogjordes och avslutades med en
presentation av resultat.
Med hänsyn till examensarbetets syfte och frågeställningar beskrivs de lämpliga metodvalen som
tillämpats inför denna studie. En stor del av studien omfattar den kvalitativa studien bestående av
intervjuer med konstruktörer och projektörer, men också av den praktiska tillämpningen med en
Verktygslåda. Lösningsmetoderna som använts för detta arbete har haft i syfte att besvara
frågeställningen som beskrivs nedan.


Vilka är svårigheterna med Revit jämfört med AutoCAD



Vilka är bristerna med Revit



Vilka funktioner eftersöks i programmet



Vilken effekt kan erhållas i projekteringsskedet i samband med en tilläggsfunktion som har
implementerats i programmet efter konstruktörers behov.

1. Förstudie

2.Faktainsamling

3.Intervju
1&2

Examensarbetet

4.Framtagning
av
verktygslådan
5. Resultat Diskussion &
Slutsat

Figur 1 Arbetsindelningen inför examensarbetet.
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1.4.1

Litteraturstudie

Studien inledde med en inventeringsfas i form av inläsning av litteraturer där böcker och artiklar
inskaffades om BIM. Dessa böcker- och krönikor omfattar allmän fakta om programmet och på vilket
sätt Revit används som arbetsmetod studerades också där för-och nackdelar redovisades. Dessa
litteraturer är den stora anledningen till att den ingående teoridelen i detta examensarbete förekommer.
Litteraturerna har varit till stor hjälp vid informationssökningen av studiens huvudämne och en större
uppfattning om programmet klarlades. Möjligheterna som fås med programmet redovisades för att
lyfta fram nyttan med att använda programmet och resultatet som kan åstadkommas. Med hjälp av
litteraturer har det varit möjligt att definiera BIM och med krönikorna kunde behovet av Revit i
byggbranschen stärkas.
Litteraturstudien har varit till stor hjälp för att framhäva den svenska byggbranschens behov av
förnyade arbetsmetoder. Litteraturer om byggprocessen har också beaktats och tagits med i rapporten.
Projekteringsskedet är en process som har en stor effekt på byggprocessen. För att ge en klarhet för
läsarna om de olika processerna och en klarhet i projekteringsskedet har fakta om byggprocessen
sammanställts.

1.4.2

Intervju 1

Samtidigt som inventeringsfasen pågick startade den första delen av den kvalitativa studien i form av
intervjuer som namngavs till intervju 1. Intervju 1 var den mindre delen av den kvalitativa studien där
tio konstruktörer från Sweco Structures AB med olika arbetsmetoder fick svara på frågor om
konstruktörernas och projektörernas åsikter om de olika arbetssätten med AutoCAD och Revit. Båda
programmen har beaktats i intervjun för att erhålla variation och kontrast på svaren. Svaren som
erhölls från konstruktörer med AutoCAD vana framförde andra åsikter och behov än konstruktörer
med Revit vana. Intervjuer med konstruktörer med AutoCAD som arbetsmetod var i syfte att
identifiera kraven som framförs för en övergång till Revit.
Frågorna som ställdes under samtalen var semistrukturerade, det vill säga frågorna var inte ledande
utan det gavs fria utrymmen till öppna och klargörande svar från respondenterna. Frågorna var
dessutom standardiserade på så vis att samma frågor ställdes till samtliga respondenter för att utreda
kontraster som finns mellan olika konstruktörer. Frågorna var därför generaliserade för att vara
applicerbara oberoende tillfrågad respondent.

1.4.3

Intervju 2

Intervju två tillhandahåller den stora delen av den kvalitativa studien som genomfördes under detta
examensarbete. Till denna studie deltog sex konstruktörer och ett ingående samtal inleddes med
utvalda konstruktörer som tidigare deltagit i intervju 1. Denna del av den kvalitativa studien gav en
större förståelse för den tillämpande arbetsmetoden, Revit och vilka svårigheter och brister
konstruktörer upplever med programmet var svaren som eftersträvades från intervjuerna.
Under intervjun ombads respondenterna att svara på frågor om olika processer som tar plats i
byggprocessen och påverkar projekteringsskedet.
Idén om Verktygslådan introducerades under intervju 2. Samtliga deltagare i intervju 2 ombads
uppskatta effekten av en fungerande Verktygslådas i deras vardagliga arbete.
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1.4.4

Prototyp av Verktygslådan

Med litteraturstudie och intervjuer som grund utfördes den praktiska delen av examensarbetet i form
av programmering av första utgåvan av Verktygslådan. Den huvudsakliga förberedelsen inför
framtagningen av prototyp Verktygslådan var samtalen som fördes med konstruktörer där behoven
med programmet klarlagdes. Samtalen låg till grund för utformningen av Verktygslådan och vid val av
byggkomponenter som implementerats i form av knappar i programmet.
Utformningen av prototyp Verktygslådan fortgick parallellt med intervjuerna för att ha möjlighet att
revidera funktionen utifrån samlade åsikter. Förutom inbokade intervjuer, samtalades det fritt med
konstruktörer om de tänkta komponenterna i syfte om att samla in fler åsikter. Knapparna i
Verktygslådan tillhandahåller texter och symboler som är nödvändiga för framställning av
bygghandlingar, men också byggdelar som ofta förekommer i ett byggprojekt. Därför ansågs det vara
nyttigt att samtala med konstruktörer om råd och tips.
Svensk Standard Institute studerades inför val av byggkomponenter. Utifrån studerade dimensioner
och material kunde komponenterna tas fram för Verktygslådan som används i branschen idag.

1.4.5

Verktygslådan

Prototyp Verktygslådan var den första utgåvan av tilläggsfunktionen som har reviderats under studiens
gång. Vilket resulterade till en färdig Verktygslåda som är anpassad till Revit och uppfyller de saknade
behoven av konstruktörer.

5

2

Nulägesbeskrivning

Sweco är en svensk koncern som grundades i slutet av 1800-talet när arkitektkontoret FFNS köpte upp
bolaget. Sweco består av ett antal teknikkonsultföretag med olika inritningar, bland annat
byggnadskonstruktion och har en bred kompetens inom konstruktion och projektering.
Sweco Structures AB som är en av de många avdelningar som gör ständigt nya satsningar på nya
arbetsmetoder i strävan efter effektivare projektering. Sweco Structures AB vill engagera
konstruktörer till att använda moderna lösningar. I takt med teknikens framfart har bolaget bland annat
börjat tillämpa Revit i många projekt och vill i nästa steg underlätta tillämpningen av programmet och
samtidigt utöka användningen. Flera konstruktörer upplever svårigheten med att övergå från
AutoCAD till Revit, därför vill bolaget hitta lösningar för att underlätta den övergången och samtidigt
effektivisera den processen.
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3

Teori

3.1

Byggprocessen

I de kommande raderna sammanfattas byggprocessen i stora drag för att sedan kunna fördjupa
arbetet om konstruktörens roll och arbetssätt. För att fullborda hela byggprocessen krävs det att
uppfölja tre indelade processer som är sammanhängande (Nordstrand, 2008, ss. 7-8). I dessa
processer involveras olika aktörer som har avgörande roller i varje steg (Hansson et al., 2015, s. 59). I
de kommande raderna analyseras betydelsen och påverkan av dessa olika processer och aktörer för
byggprocessen.

Figur 2 illustrerar de olika delprocesserna i respektive färg och dess kontenta för byggprocessen.

3.1.2

Förstudie

Det första steget i byggprocessen är den så kallade förstudien som bland annat undersöker
omständigheterna för ett eventuellt projekt, uttrycker klart behovet och granskar de ekonomiska
konsekvenserna av byggprojektet. Syftet med förstudien är att besluta om att gå vidare med projektidé
eller lägga ner. Eftersom detta är ett tidigt skede av ett eventuellt projekt är många omständigheter
otillförlitliga och inte precisa, till exempel den ekonomiska uppskattningen. Genom att referera till
likande projekt och ta hjälp av tidigare erfarenhet görs dessa uppskattningar. Det tas även hjälp från
datorsystem som innehåller indata och kan beräkna vissa delkostnader för projektet. Slutligen görs det
ett procentpåslag för att få en preliminär totalkostnad (Nordstrand, 2008, ss. 57-59).

Projekteringsprocessen

Produktionsprocessen

Förvaltningsprocessen

Projektering
Produktion
Förvaltning

Figur 3 illustrerar de kommande stegen efter en godkänd förstudie.
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3.1.3

Projekteringsprocessen

Efter en godkänd förstudie drar projekteringsprocessen igång och beroende på behovet som finns
preciseras dessa behov i form av beskrivningar och ritningar. Projekteringsprocessen är det skedet som
kräver mest tid och är till grund för att framställa ett hållbart byggnadsverk. För att åstadkomma en
önskad produkt fastställs tidplan och budget för projektet och samtidigt formuleras funktionskraven
(Hansson et al., 2015, ss. 20-21). Gestaltning är en delprocess av projekteringsskedet. Här måste det
kontrolleras att konstruktionen, arkitekturen och installationen fungerar ihop med varandra.
Systemhandlingarna beskriver byggnadsverkets konstruktionslösning och installationslösning med
hänsyn till de ställda funktionskraven (Nordstrand, 2008, ss. 85-87). Därefter tas bygghandlingar fram
som beskriver i detalj hur byggnaden eller anläggningen skall utformas. Bygghandlingarna innehåller
kvalitetskrav, utförande och omfattningar för arbetet på ett tydligt sätt för att entreprenörerna ska
kunna ta fram ett underlag för sina kostnadsberäkningar. Ett förfrågningsunderlag tas fram som
används vid upphandling av ett eventuellt produktionsarbete (Hansson et al., 2015, ss. 20-21).
Erik Gunnarsson, civilingenjör på Sweco Structures AB, som har jobbat som konstruktör i 9 år
förklarar att projektörer använder 2D- och 3D-modelleringsprogram för att framställa nämnda
beskrivningar och handlingar. Gunnarsson anser att om alla involverade aktörer i denna process
arbetar på ett mer systematiskt och enhetligt sätt kommer arbetet underlättas och minska
missförståndet. På detta vis kommer tidsåtgången reduceras. 2 ”Man borde satsa mer tid och pengar
på folk som endast ska jobba med att ta fram nya verktyg och metoder som bidrar till en mer enhetlig
arbetsmetod”, kommenterar Gunnarsson. Det förekommer att någon tar över någon annans modell och
då är det viktigt att arbetet är utfört på samma sätt för att kunna arbeta vidare eller upptäcka fel,
konstaterar Gunnarsson.

Projekteringsprocessen

Produktionsprocessen

Förvaltningsprocessen

Projektering
Produktion
Förvaltning

Figur 4 Illustration på när projekteringsskedet igång.

9

3.1.4

Produktionsprocessen

Vid det här stadiet görs ett produktionsprogram som följs under tillverkningen av byggnadsverket. För
att kunna fullfölja projektet måste bland annat tidplan, ekonomi, materialhantering, organisationsplan
och maskinplan utarbetas för att sedan användas som hjälpmedel (Hansson et al., 2015, ss. 23-24). Till
anslutning av produktionsobjektet anordnas ofta en så kallad ”tillfällig fabrik” av byggentreprenören.
För att byggandet ska vara möjlig att utföra krävs bodar för kontor och personal, temporära
försörjningsystem för avlopp, vatten och el, förråd, avfall, materialförvaring, maskinellutrustning för
transport och lyft, stängsel och skyltar och tillfälliga vägar. När i princip allt detta finns kallas det att
man har etablerat på byggarbetsplatsen. Under tiden när produktionen är igång måste den så kallade
etableringen tas hand om, drift och underhåll av den tillfälliga fabriken. Detta i form av skydd mot
regn, snö och kyla, förändring och komplettering och tillhandahålla med energi. När produceringen är
slut måste den tillfälliga fabriken tas bort och omgivningen måste eventuellt återställas och städas. Att
riva ner eller plocka ner etableringen kallas för avveckling (Nordstrand, 2008, ss. 161-163).

Projekteringsprocessen

Produktionsprocessen

Förvaltningsprocessen

Projektering
Produktion
Förvaltning

Figur 5 Illustration på produktionsskedets gång.
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3.1.5

Förvaltningsprocessen

I samband med att byggnationen är färdigställt kan den tas i bruk till avsett ändamål av byggherren
eller beställaren. Detta kan vara i form av boende, utbildning, affärsverksamhet, industriellt bruk eller
trafik etc. Byggnaden ska tillhandahållas med vatten, ström och värme och ha ett godkänt
inomhusklimat med hjälp av ventilationen samt vara försedd med en fungerande avfallshantering.
Dessa faktorer kallas för drift av byggnaden, men även underhåll av byggnaden är nödvändigt. Genom
att byta ut eller reparera komponenter som tillhör byggnaden görs ett underhållsingrepp. Ett annat sätt
att göra underhållsarbeten är att vidta åtgärder med förebyggande underhåll, till exempel genom att
byta ut fönster eller måla om fasaden (Nordstrand, 2008, ss. 221-222). Förvaltningsprocessen kan
sammanfattas med tre olika delprocesser: planerat underhåll, ombyggnadsarbeten och
rivningsarbeten. Efter att ha underhållit byggnaden utifrån planering och behov kan det i senare
skeden behövas vidta ombyggnadsåtgärder, till exempel genom att ändra planlösningen utifrån
brukarens behov. Slutligen avslutas förvaltningsprocessen med rivningsarbeten (Hansson et al., 2015,
s. 25).

Projekteringsprocessen

Projektering

Produktionsprocessen

Förvaltningsprocessen

Produktion
Förvaltning

Figur 6 Figuren visar när förvaltningsskedet är igång.
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3.2

Byggprocessens aktörer

Vid varje specifik projekt ingår det en rad olika aktörer som samtidigt är involverade i hela
byggprocesscirkeln. Beroende på projektet kan namnen på dessa aktörer ändras, men rollerna är oftast
detsamma. Varje enskild aktör verkställer en bestämd funktion som är betydande för projektets gång.
Att en aktör inte fullföljer sitt uppdrag kan påverka hela projektet negativt. Därför är det viktigt att
anlita kompetenta och engagerade aktörer. De vanligt förekommande aktörerna i byggprocessen ska
studeras i raderna nedan (Hansson et al., 2015, s. 59).

Beställare:
Uppdragsgivaren för ett byggprojekt kallas för beställare. Det är vanligt att det finns flera beställare på
ett och samma projekt då den som upphandlar entreprenaden är en beställare, men också entreprenören
som anlitar underentreprenörer. Beställaren har det övergripande ansvaret över projektet och kan
samtidigt vara byggherren. Huvudfunktionen för beställaren är att skapa resurser och ta initiativ för att
möjliggöra projektets utförande (Hansson et al., 2015, s. 59).

Byggherre:
Den person, fysisk eller juridisk, som uppför en byggnad eller anläggning för egen räkning benämns
som byggherre enligt svensk tradition och lagstiftning. Det är upp till byggherren att erhålla bygglov
och har det övergripande ansvaret över arbetsmiljön (Hansson et al., 2015, s. 60).

Konsulter, konstruktörer och projektörer:
Konsulter och projektörer anlitas av beställaren för att göra nödvändiga undersökningar utifrån de
givna omständigheterna och behovet. Beställaren kan även behöva stöd för att bestämma
utformningen av den tänkta produkten. Dessa undersökningar och resultat presenteras senare i form av
rapporter, beskrivningar, ritningar, besiktningar och förfrågningsunderlag. I och med att dagens
byggande har blivit allt mer komplicerat har behovet av specialkompetenta konsulter ökat (Hansson et
al., 2015, s. 60).
Maria Larsson, projektör på Sweco Structures AB har arbetat som projektör i 7 år, menar att hennes
yrke ger möjligheten att arbeta med olika saker. Larsson berättar att man kan jobba som en så kallad
handläggare som tar fram ritningar, handlingar och detaljer. Det går även att jobba som en statiker då
man gör beräkningar, kalkyler och dimensionerar, förklarar Larsson. ”Båda rollerna är konstruktörer
eller projektörer i grunden, men har olika arbetsuppgifter”, påpekar Larsson.

Entreprenörer:
Det finns entreprenörer inom olika områden i byggbranschen, några av dessa är: bygg, el och VVS.
Beställaren eller byggherren anlitar en entreprenör som sedan anlitar andra underentreprenörer. Det är
möjligt för beställaren att anlita flera entreprenörer som sedan ska utföra olika delar av arbetet. Detta
beror helt och hållet på entreprenadformen för det aktuella projektet. Dessa entreprenörer färdigställer
den tänkta produkten utifrån färdigprojekterade ritningar (Hansson et al., 2015, s. 61).
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3.4

BIM- Building Information Modeling

3.4.1

Vad är BIM?

Ett delmål med examensarbetet har varit att engagera flera aktörer till att arbeta i Revit. I detta avsnitt
redogörs BIM för att ge läsaren en klarhet i vad BIM innebär. Genom sammanställningen av fakta kan
läsaren få en klarhet i varför branschen strävar efter en övergång till Revit från andra tvådimensionella
modelleringsprogram.
BIM handlar om att skapa och använda sig av digitala modeller av olika byggnadsverk i
samhällsbyggandet. De modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet
kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM (BIM Alliance, 2017).
BIM är ett programverktyg som står för Building Information Modeling,
byggnadsinformationsmodellering på svenska. Det är en tredimensionell modell som har förmågan att
integrera all information som genereras av objektet. Det är ett begrepp som ofta används i
byggbranschen idag, (Jongeling, 2008). Bim är en relativ ny teknik som har funnits till i 10–15 år som
bland annat effektiviserar informationshanteringen och visualiserar byggnader och många gånger
förenklar redovisningen av kommande projekt (Granroth, KTH). Med dess rika information och
möjlighet att visualisera färdiga ritmodeller är det helt klart ett önskvärt och brukbart program.
Informationshanteringen i programmet kan delas in i tre delar:


Geometri – tredimensionella objekt som beskrivs i x-, y-, och z-led.



Egenskaper - All nödvändig information om objektet i form av mått, storlek, material.



Status – Beskriver i vilket stadium objektet befinner sig i. Om objektet är granskad, monterad
eller beställd.

Dessa möjligheter bidrar med ökad förståelse och högre delaktighet som bidrar till tids- och
pengarsparande. Möjligheten att visualisera byggnader underlättar beslutstagande i ett tidigare skede
som bidrar med mer produktiva och effektiva resultat (Granroth, 2011).
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3.4.2

Definitionen av BIM

Definitionen av BIM är fortfarande oklart och varierar beroende på typ av verksamhet och hur den
tillämpas i arbetet. Den inledande uppfattningen om BIM är att den anses vara en arbetsprocess, ett
program att modulera i, samtidigt som det bedöms vara ett verktyg som underlättar det dagliga arbetet.
De olika uppfattningarna om vad BIM är leder till att ordet blir oredigt och beror på vem det samtalas
med. I det här avsnittet redogörs ett antal definitioner av projektörer och granskare för att utreda och
förtydliga begreppet.
Marko Granroth, en projektör och uppdragsledare med en lång erfarenhet i bland annat Sweco har
skrivit böcker om BIM (Svensk Byggtjänst) och nedan citeras ett utdrag från en av hans böcker:
”En BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten. I modellen samlas och organiseras
all information från en byggnads livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om
både den fysiska och den logiska sammansättningen av objekten och själva byggnaden. BIMmodellen kan beskrivas som en virtuell prototyp.” (Granroth, 2011a)
Ur utdraget ovan är det underförstått att Granroth menar att en BIM-modell är en informationskälla
som kopplar och samlar alla enskilda operationer i ritningen till en slutprodukt och gör att alla dess
delar är beroende av varandra. Granroth anser programmet som en arbetsprocess där enskilda objekt i
ritningen bygger upp slutprodukten.
Universitetslektorn Rogier Jongeling beskriver BIM som en process. En arbetsprocess som alstras och
förvarar information som skapas ur objekt. Jongeling påpekar dessutom att 3D- modell inte är BIM så
länge det inte innehåller information om produkt och om hur själva processen går till. Mer exakt har
han definierat BIM enligt nedan:
”BIM definieras genom hur man genererar och förvaltar den objektbaserade informationen
som finns i modellen och BIM-verktyg är de IT-verktyg som används för att skapa och
använda denna information. BIM syftar även till att skapa och hantera information på ett
strukturerat och effektivt sätt med hjälp av objektbaserade modeller.”
Nämnda resonemang resulterar i att BIM kan definieras på flera olika sätt beroende på hur den
hanteras och kommer till användning.
Nämnda definitioner fokuserar på dess sätt att samla information från objekt och mindre på hur
modellen arbetar. För att förklara på vilket sätt programmet arbetar kan det vara till stor hjälp att hitta
de målstolpar som kännetecknar BIM.
-

Byggkomponenter som representeras digitalt, innehåller data som är beräkningsbara och kan
identifieras av programmen, samt består av parametrar som går att ändra på ett intelligent sätt.
(Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM handbok, 2008).

-

Komponenter som innehåller data som beskriver dess egenskaper som används för analys och
arbetsprocesser. (Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM handbok, 2008).

-

Data som ändras i alla vyer även om dessa data skulle ändras i endast en arbetsvy. (Eastman
C, Teicholz P och Sacks R, BIM handbok, 2008).

Förutom kriterierna beskrivis vad BIM inte står för.
-

Modeller som endast innehåller 3D och inga attribut. (Eastman C, Teicholz P och Sacks R,
BIM handbok, 2008).

-

Modeller utan egenskaper och parametrar. (Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM
handbok, 2008).
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-

Modeller som består av fler 2D filer som måste slås ihop för att definiera byggnaden.
(Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM handbok, 2008).

-

Modeller som tillåter en ändring i en vy men som inte blir representerad i de övriga. (Eastman
C, Teicholz P och Sacks R, BIM handbok, 2008).
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3.4.3

Behovet av BIM

Innovationer utvecklar och driver verksamheterna framåt. Behov av förändring kräver ökad kompetens
hos delaktiga aktörer och driver dessa att utveckla nya arbetsmetoder för att fullt utnyttja dessa
resurser.
Sedan mitten av 1900-talet är CAD det vanligaste projekteringsverktyget inom svensk byggsektor,
(Samuelsson, 2010), där illustrationerna består av tvådimensionella ritningar. Det har inte alltid varit
lätt att använda sig av programmet. Svårigheterna med CAD upplevs vid fördelningen av material till
olika discipliner, ritningarna är utspridda över många olika dokument och det blir oorganiserat och
ineffektivt att maila över dessa ritningar. Svårigheten med utspridda ritningar är att manuellt läsa av
alla (Samuelsson, 2010).
Byggbranschen övergår från tvådimensionella (AutoCAD) till tredimensionella ritningar (BIM). Detta
grundar sig bland annat på möjligheten att visualisera kommande projekt i 3D och möjligheten att
arbeta flera i samma projekt. När flera aktörer arbetar parallellt med varandra i projektet ökar
förståelsen och fel upptäcks i tidigare skeden. Det ska vara mer motiverande och mer underhållande att
arbete i 3D (Jongeling, 2008).
En övergång från CAD till BIM har varit nyttig, tidsbesparingar upp till 50 % i olika processer,
minskning av samordningsfel och effektivare kostnadskalkylering är några områden som blir berörda
(Jongeling, 2008). Uppskattningsvis blir projektet i snitt upp till 20 % effektivare vid en övergång till
BIM (Jongeling, 2008).

-

Figur 7 Jämförelse av arbetsinsats mellan traditionell arbetsmetod och BIM.
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4

Kvalitativ studie

4.1

Allmänt

I det här avsnittet redovisas den kvalitativa studien som utfördes i form av intervjuer. Intervjuerna var
uppdelade i två delar och utfördes under olika perioder av examensarbetet. Intervju 1 var den första
delen av den kvalitativa studien och genomfördes i syfte att ta reda på konstruktörernas behov. Dessa
intervjuer baserades på fyra frågor och var riktade till projektörer som arbetar både med Revit och
AutoCAD. Konstruktörernas arbetsmetoder och syn på de tillämpade metoderna utvärderades under
samtalen. Intervju 1 inleddes i utforskningsskedet, i samband med att inventeringsfasen inleddes.
Intervju 2 som var den andra delen av den kvalitativa studien utfördes i syfte om att utreda och
identifiera bristerna som konstruktörerna upplever med deras arbeten. Intervjuerna baserades på fyra
delområden: allmänt, projektering, konstruktören och mätning. Intervju 2 påbörjade i samband med
framtagningen av Verktygslådan.

4.2

Förutsättning

Konstruktörer med erfarenhet av Revit och AutoCAD var de bästa kandidaterna att tillkalla på
intervjuer. Dessa personer arbetar dagligen med modelleringsprogram under olika projekt och kan
därför komma med betydelsefulla synpunkter om metoderna.
Utifrån rekommendationer av handledaren i Sweco valdes respondenter ut till intervju 1. En del av de
närvarande respondenterna deltog dessutom på intervju 2 och fick möjligheten att utveckla svaren och
fördjupa sig. Konstruktörer med olika arbetsmetoder valdes ut för att få en variation och kontrast på
svaren, men också för att få en personlig uppskattning på vilka effekter Verktygslådan förväntas ge.
Utifrån dessa intervjuer skapades en uppfattning om konstruktörens arbetsmetod och vilka
förändringar som efterfrågas för ett effektivt arbetssätt.
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5

Utförande

5.1

Allmänt

För att kunna ta fram en lämplig tilläggsfunktion i Revit var det nödvändigt att identifiera de behov
och brister som finns. Detta genomfördes i form av intervjuer med involverade aktörer som ständigt
arbetar med Revit och upplever dess svårigheter. Genom dessa intervjuer erhölls underlag och idéer
till tänkt tilläggsfunktion.

5.2

Intervju 1

Inledningsvis bestämdes de olika frågorna som skulle ligga till grund för intervju 1. Dessa frågor
grundande sig på examensarbetets syfte och ändamål. Idén om Verktygslådan presenterades kort innan
frågorna ställdes. De frågor som behandlades under intervju 1 var allmänna frågor där konstruktören
fick svara på vilket modelleringsprogram de använder och vilka svårigheter de upplever. Vilka för-och
nackdelar som finns med respektive metod. Syftet med intervju 1 var samtidigt ett sätt att mäta
intresset för Verktygslådan samt uppskatta den eventuella effekten för konstruktörerna. Samtidigt
skapades ett underlag för idéer om innehåll och design.
Majoriteten av de tio respondenterna använder modelleringsprogrammet Revit och samtliga känner
igen AutoCAD. Revit anses vara ett bättre program på grund av dess 3D-modellering som tydliggör
och förenklar arbetet. Koalitioner upptäcks mycket enklare och programmet innehåller fler funktioner
som exempelvis ger möjligheten att kunna snitta precis överallt på konstruktionen. Att kunna jobba i
olika vyer och en bra ritningshantering ökar populariteten för Revit och samtidigt kan flera arbeta med
ett och samma projekt. En övergång från AutoCAD till att använda Revit är aktuellt tack vare dess
utökade funktionalitet.
Samtliga projektörer upplever en gemensam svårighet vid användning av Revit. Det slösas mycket tid
på att ladda in en Revit-familj till projektfilen. Anledningen till detta är att Revit-familjerna lagras i
olika mappstrukturer tillsammans med hundratals andra filer. Detta skapar frustration, osäkerhet och
kräver tid på ett ineffektivt sätt.
Redan efter en kort beskrivning om hur Verktygslådan är tänkt att fungera reagerar samtliga
konstruktörer på ett positivt sätt. De tror att en sådan tilläggsfunktion hade underlättat deras arbete och
sparat en hel del tid.
Nästa intervju innehöll mer omfattande frågor som var riktad till sex olika konstruktörer med
erfarenhet från ett år upp till trettio år. En del använder Revit medan en del använder AutoCAD som
modelleringsprogram. Variationen på erfarenhet och arbetsmetod är i syfte att öka kontrasten och få ett
bredare perspektiv på de områden som frågorna ställs om. I och med att en konstruktör kan jobba med
flera olika saker på olika sätt ansågs detta vara ett effektivt sätt att få ut de allra bästa svaren. Genom
att analysera varje konstruktörs bakgrund och arbetssätt från intervju 1, valdes dessa sex konstruktörer
med olika långa arbetserfarenheter och arbetsuppgifter.
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5.3

Intervju 2

Intervju 2 behandlade fyra delområden. De områden som behandlades beskrivs nedan:
1. Allmänt: Här ställdes frågor om konstruktörens bakgrund, hur länge de har arbetat som
konstruktör, vilka modelleringsprogram de arbetar med och känner till. Deltagarna ombads
också att göra en personlig definition av BIM.
Majoriteten av respondenterna jobbar dagligen med Revit och resterande jobbar både med AutoCAD
och Revit. De flesta känner till andra BIM program som Tekla och Microstation. Statistiken visar att
den äldre generationen arbetar gärna med AutoCAD samtidigt som de yngre arbetar oftast med Revit.
Respondenterna definierar BIM som ett verktyg som möjliggör 3D-modellering. Alla är enade om att
informationshanteringen underlättar arbetet gällande kalkylering, projektering, beräkningar och
koalitionskontroller på ett effektivare sätt. Möjligheten för flera aktörer att jobba i samma projektfil,
som är möjligt med BIM, uppskattas av alla deltagande aktörerna.
2. Projektering: Respondenterna ombads att beskriva projekteringsprocessen och svara på vilket
sätt den processen har utvecklats. Vidare utvecklades frågan om hur den utvecklingen har
varit, vilka delar som fungerar mindre bra och på vilket sätt projekteringsskedet skulle kunna
effektiviseras.
För att bekräfta och stärka teorin som sammanställdes i arbetet om projekteringsskedet fick
respondenterna beskriva projekteringsskedet. Detta utifrån deras egen uppfattning efter att ha varit
med ett antal år i branschen.
I stora drag beskrevs projekteringsskedet där konstruktörer och projektörer tar fram olika handlingar
utifrån kundens behov och krav. Handlingarna har oftast en utgångspunkt från en modell som en
arkitekt har ritat. Sedan ska konstruktörerna se till att modellen får en hållbar konstruktion, detta inom
ramarna: hållbarhet, miljö och ekonomi. Handlingarna består av programhandlingar, systemhandlingar
och bygghandlingar.
Programmen har utvecklats och fått utökade funktioner, vilket uppskattas av de som arbetar med det.
Däremot uppstår ett problem i samband med utvecklingen. Användningen blir allt mer komplicerat
och kräver mer kunskap om datoranvändning, som i sin tur drar ut på tiden.
Konstruktörernas gemensamma problem är att det krävs alldeles för många steg att hitta önskad Revitfamilj och sedan ladda in det. Efterfrågan är stor om en förenkling eller lösning till denna problematik
då det kräver alldeles för mycket tid.
3. Konstruktören: Här ombads konstruktörerna att beskriva vilken roll de har i
projekteringsskedet och förklara deras arbetsprocedur. De fick dessutom svara på hur de tror
att deras arbeten skulle kunna effektiviseras, exempelvis genom ett verktyg, nytt arbetssätt
eller annat program.
En konstruktör kan ha olika roller vid olika projekt. Allt från att framställa handlingarna som ingår i
projekteringsskedet till att vara kundkontakt. Beroende på arbetsuppgift kan titeln ändras där en
statiker arbetar med beräkningar, en handläggare som springer runt på möten eller projektör som
modellerar. Den som modellerar kallas även för konstruktör.
Verktygslådan antas vara ett verktyg som kommer effektivisera konstruktörernas vardagliga arbete. I
och med att uppbyggnaden av Verktygslådan är baserad på de brister och önskemål som konstruktörer
har idag, förväntas detta tilläggsprogram effektivisera projekteringsskedet, som konstruktörerna är en
stor del av.
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4. Verktygslådans effekt: Det var under den här rubriken som Verktygslådan presenterades,
vilka funktioner och förenklingar den kan bidra med redovisades. I samband med
presentationen fick konstruktörerna uppskatta effekten av en fungerande Verktygslåda.
Konstruktörerna hade svårt att uppskatta tiden som kan sparas med Verktygslådan utan att verkligen
tillämpa en färdig Verktygslåda. Tidsbesparing, minskad frustration och störningar samt underlättande
av arbete är punkter som samtliga respondenter var enade om.
Verktygslådan förväntas underlätta inlärningsprocessen för nyanställda, förenkla övergången från
AutoCAD till Revit och samtidigt bespara en hel del tid för befintliga projektörer som använder Revit.
Eftersom springandet mellan kollegor kommer försvinna då användarna känner sig trygga i samband
med infogade av Revit-familjer, minskar störningar och arbetet flyter på.
Att Revit-familj biblioteket ständigt kommer hållas uppdaterad med de mest använda och aktuella
produkterna minskar rädslan och frustrationen att ladda in fel filer.
Med en administratör som ständigt håller biblioteket uppdaterat rensas Revit-familjer som inte
används eller inte är korrekta. Idag finns det ett överflöd av Revit-familjer i dessa bibliotek som
försvårar hittandet och skapar frustration.

5.4

Framtagning av Verktygslådan

Första utgåvan av Verktygslådan togs fram utifrån de brister som kartlagdes i början av denna studie.
Denna utgåva kallades för Prototyp Verktygslåda och utvecklades vidare med ändrad design och
utökad innehåll. Utvecklingen av prototypen baserades på konstruktörernas kritik, önskemål och
åsikter som togs i akt genom kontinuerliga dialoger under studiens gång.
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6

Resultat: Verktygslådan

6.1

Allmänt

En tilläggsfunktion i Autodesk programmet Revit skapades för att underlätta konstruktörernas och
projektörernas vardagliga arbete. Genom att kartlägga de brister och svårigheter som finns idag
baserades utformningen av denna tilläggsfunktion som heter Verktygslådan. Dialoger hölls ständigt
med erfarna konstruktörer och projektörer och var en förutsättning för framtagningen av
Verktygslådan. Med hjälp av detta tilläggsprogram underlättas vardagen för konstruktörer och
projektörer som gör sitt arbete i Revit. En liknelse kan göras med en snickare som har sin verktygslåda
med sig. På så sätt slipper snickaren springa runt för att hämta olika verktyg.

6.2

Syfte

Ett av konstruktörernas mest använda verktyg för att framställa handlingar är BIM-programmet Revit.
De har konstaterat att det är tidskrävande och frustrerande att söka efter en önskad Revit-familj bland
olika mappstrukturer för att kunna utföra sitt arbete.
I syfte att reducera tidsslöseriet och frustrationen designades och skapades en Verktygslåda på ett sätt
som ska effektivisera konstruktörernas vardagliga arbete. Verktygslådan är tillgänglig under en flik i
Revit och innehåller de allra nödvändigaste produkterna och funktionerna. Hänsyn har tagits till de
svårigheter som finns idag samt önskemål om innehåll och tillgänglighet för att uppnå ett effektivt
resultat.

6.3

Användning

Verktygslådan innehåller olika knappar som representerar olika byggkomponenter och symboler som i
sin tur är kopplade till respektive Revit-familj. Genom att klicka på valt föremål laddas önskad Revitfamilj in i projektfilen. På så sätt undviker användaren det eviga sökandet bland olika mappsturkturer
innehållandes hundratals filer.
De ingående byggkomponenterna och symbolerna förhandsvisas i form av tydliga figurer. Detta i syfte
att förtydliga Revit-familjerna som knapparna representera innan dessa laddas in till projektet.
Innehållet i Verktygslådan är baserad på de allra viktigaste och vanligaste komponenterna som
konstruktörerna använder sig av.

Figur 8 visar de ingående knapparna i Verktygslådan.
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6.4

2D & 3D

3D-modellering förekommer ofta inom Revit, men detaljutformningen sker i 2D. Med hänsyn till detta
har en indelning för både 2D och 3D gjorts i Verktygslådan. Knapparna på högra delen laddar in
Revit-familjer som innehåller 3D-modeller och vänstra delen laddar in Revit-familjer som innehåller
2D-modeller. En del konstruktörer projekterar i endast 2D medan andra projekterar i endast 3D. Det är
vanligt att en konstruktör gör både och, därför är innehållet i Verktygslådan anpassad efter alla
konstruktörer.

Figur 9 Verktygslådan

Skruvar är ett exempel på en byggkomponent som används i 3D-modellering, men också i
detaljutformning som sker i 2D-modellering. Med hänsyn till detta finns det två knappar för skruvar,
en för 2D och den andra för 3D.

Skruvar i 3D

Figur 10 Verktygslådan Skruvar 3D.

Skruvar i 2D

Figur 11 Verktygslådan Skruvar 2D.
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6.5

Figurer

I avsikt att förtydliga det för användarna och samtidigt undvika onödigt inladdningar av Revit-familjer
in i projektfilen, förhandsvisas hur respektive byggkomponent eller symbol ser ut i form av lämpliga
figurer. När användaren i förväg är medveten om hur innehållet på Revit-familjen ser ut minskas
belastningen på projektfilen då överflödiga filer inte laddas in. Det skapas en trygghet hos användaren
då denne slipper fundera på om den inladdade Revit-familjen är rätt eller fel. Tryggheten uppstår
eftersom samtliga knappar är kopplade till endast de aktuella Revit-familjerna som ständigt hålls
uppdaterade och administreras av en ansvarig person.

Figur 12 som visar olika ursparningar innan de laddas in i projektfilen.

6.6

Kategorier

Balkar och pelare är sådana byggkomponenter som vanligt förekommer i olika material och profiler.
Detta har iakttagits och därför innehåller Verktygslådan totalt sex olika knappar för balkar och pelare.
Utifrån materialvalet för dessa två byggkomponenter är indelningen gjord beroende på om råvaran är
trä, stål eller betong. Efter att ha klickat på önskat material för balken eller pelaren erbjuds olika
profiler som matchar den svenska byggbranschens standarder och konstruktörernas önskemål.
Exempel på visualisering av knappar med tydliga figurer för respektive byggprodukt innan användaren
bestämmer vilket material och profil denne vill ladda in i sitt projekt.

Figur 13 Verktygslådan olika material och profiler.
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6.7

Genvägar

Innehållet i Verktygslådan är inte begränsad av endast byggkomponenter och symboler. Det erbjuds
även knappar som är kopplade till Revits befintliga funktioner, som ofta används av konstruktörerna.
Funktioner som exempelvis ”Text” och ”Revision Cloud” finns redan i Revit, men för att användarna
ska slippa klicka sig runt i programmet har de allra vanligaste funktionerna placerats i Verktygslådan.
Innehållet är baserad på önskemål och tips från olika konstruktörer och projektörer.
Nedan visas knapparna som Revit egentligen har under fliken ”Annotate”. Detta gjordes i syfte för att
behålla användaren under fliken som Verktygslådan finns i och minimera tidsåtgången på klickandet
bland olika flikar i Revit.

Figur 14 Verktygslådan Annotations, Text & Symboler.

6.8

Utveckling

Genom arbetets gång har mycket ändrats, lagts till och tagits bort från första idén av Verktygslådan till
den slutgiltiga produkten. Den mest radikala förändringen har varit designen som ändrades från flikar
till knappar. Flikar som ”Håltagning” och ”Stålkomponenter” har lagts till utifrån starka
rekommendationer och önskemål från konstruktörer och projektörer. Även dessa flikar har senare
omvandlats till knappar. Slutligen levererades en produkt som uppfyller majoritetens önskemål
gällande innehåll, design och användarvänlighet.
I samband med utvecklingen har även engagemanget hos de deltagande konstruktörerna och
projektörerna ökat. Genom att uppmärksamma deras åsikter och ge respons i form av förändringar
skapades en Verktygslåda som uppfyller många konstruktörers krav gällande funktionalitet på ett
effektivt sätt. Användarnas åsikter och kritik ansågs som värdefulla rekommendationer och togs
noggrant i akt. Detta resulterade med en uppskattad Verktygslåda som konstruktörer kommer ha nytta
av.
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6.9

Bilder på utveckling

Figur 15 och 16 visar första designen på Verktygslådan, varje flik representerar en komponent och
innehåller symboler som är kopplade till Revit-familjer.
Undre figuren 17 representerar slutgiltiga Verktygslådan. Med knappar istället för flikar. Denna
version upplevs mer tillhörande till Revit och kräver färre knapptryck vilket uppskattas av användarna.

Figur 15 Verktygslådans första design - helhet.

Figur 16 Verktygslådans första design - flikarna.

Figur 17 Verktygslådans slutgiltiga design - helhet.
Som tidigare nämnt förekommer skruvar i både 2D- och 3D-modellering. Figurerna nedan visar
utvecklingen om hur byggkomponenten ”skruvar” erbjöds i respektive vy.

Figur 18 Verktygslådans första design – Skruvar 3D.

Figur 19 Verktygslådans första design – Skruvar 2D.
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Figur 20 Verktygslådans slutgiltiga design – Skruvar 3D-

Figur 21 Verktygslådans slutgiltiga design – Skruvar 2D.

Figur 22 ”Text & Material” fliken har omvandlats till ”Text & Symbols” knappen.

Figur 23 Text & Symbols” knappen.
I och med designens uppdatering har antal knapptryck reducerats. Användarna upplever den största
förenklingen när de ska välja en pelare eller balk i ett material. Det krävs betydligt färre steg att välja
den profilen som önskas i respektive material jämfört med den äldre designen. Genom att
tillhandahålla varje balk och pelare med en knapp för respektive material, förenklades sökandet.
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Figur 24 Verktygslådans första design – Stålbalk i olika profiler.

Figur 25 Verktygslådans slutgiltiga design – Balkar och pelare i olika material och profiler.

30

6.10

Bibliotek

Varje enskild figur under knapparna är kopplade till en Revit-familj som i sin tur är lagrad och
strukturerad i ett bibliotek. Biblioteket ska kvalitetssäkras och administreras av en utsedd
administratör. Innehållet kan endast uppdateras av administratören och Revit-familjer kan varken
läggas till eller tas bort utan ett godkännande från administratören. Biblioteket heter ”Verktygslådan
Biblioteket” och är försedd med alla nödvändiga Revit-familjer för att skapa den första utgåvan av
Verktygslådan.
Inom Sweco är det aktuellt att arbeta med att skapa ett enda bibliotek som alla ska använda. Revitfamiljerna i detta bibliotek kommer ständigt kvalitetssäkras och uppdateras. När detta bibliotek är
tillgängligt ska det vara möjligt att omdirigera sökvägarna för Revit-familjerna till det biblioteket
istället för ” Verktygslådan Biblioteket”.

6.11

Administration

I samband med det nämnda gemensamma biblioteket, ska en kvalitetsansvarig utses som kommer
administrera detta bibliotek. Det ska inte vara möjligt att ändra eller ta bort Revit-familjer i det nya
biblioteket utan att få ett godkännande av administratören. På så sätt kommer kvaliteten på Revitfamiljerna ha ett högt värde och arbetet blir mer enhetligt och effektivt då alla använder identiska
Revit-familjer. Misstag och otydligheter försvinner när alla arbetar på ett strukturerat och enhetligt
sätt.
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7

Slutsats: Verktygslådan

Efter att sex olika konstruktörer fått testa en fungerande Verktygslåda resulterade det en tidsbesparing
på mellan 5–10 minuter per dag för en konstruktör. Användarna konstaterade att de kände sig mindre
frustrerade. Eftersom de nu inte längre behöver leta bland olika mappstrukturer som innehåller
hundratals olika Revit-familjer.
De påpekade att en trygghet kommer skapas då alla Revit-familjer kontrolleras och kvalitetssäkras
ständigt av en ansvarig person. Rädslan att ha laddat in fel familj försvinner i och med att knapparna i
Verktygslådan är kopplad till endast de aktuella och korrekta Revit-familjerna.
Ytterligare en positiv effekt är att arbetet nu flyter på mycket bättre. Springandet mellan kollegor för
att fråga om familjer undviks i samband med användandet av Verktygslådan. Individens eget arbete
samt kollegans arbete fortsätter ostört vilket ökar kvaliteten och effektiviteten.
Ett ökat användande av Verktygslådan resulterar i ett mer enhetligt och strukturerat arbete. Att
kontrollera eller arbeta med kollegans modell blir enklare eftersom arbetet efterliknar denne egen
modell. Verktygslådan bidrar med en effekt som underlättar att felen upptäcks på ett enklare och
snabbare sätt.
Konstruktörerna förväntar sig att nyanställda kommer genomgå en enklare process att komma in i
arbetsmetoden eftersom Verktygslådan förenklar och tydliggör arbetet på ett effektivt sätt. Samtidigt
skapas en trygghet för de äldre som är ovana vid Revit. Nu undviker de bli förvirrade och skrämda då
antal knapptryck minskar och letandet i olika mappstrukturer försvinner.
Det förekommer situationer då en konstruktör får skapa en egen Revit-familj som kan vara användbar
för denne själv, men också för andra. Med hjälp av Verktygslådan blir det nu möjligt att dela denna
användbara Revit-familj vidare till andra kollegor. På så sätt spenderar inte kollegan tid på att skapa en
likadan familj.
Trots att en konstruktör har laddat in en Revit-familj till projektfilen händer det att denne får leta efter
sin inladdade komponent i Revit. Vilken typ av Revit-familj komponenten tillhör är okänt och kan
därför hamna under olika flikar i programmet. Verktygslådan sätter stopp för denna svårighet, då det
endast krävs en musklick på knapparna. Oavsett familje-typ är komponenten tillgänglig och laddas in
för användaren.
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8

Diskussion

8.1

Allmänt

Studien inledde med en beskrivning av de förändringar som byggbranschen genomgår idag.
Förändringar där arbetsmetoder byts ut till mer moderna och integrerade lösningar i hopp om att
generera till ett effektivt arbete. Förändringar som sker i byggbranschen intygas även av
respondenterna och det finns en klar bild hos alla konstruktörer som deltagit i arbetet om att det
behövs nya lösningar för att fullt utnyttja nya metoder och innovationer.
Detta examensarbete har haft som mål att bidra till utvecklingen och driva byggbranschen framåt
genom att underlätta och effektivisera användningen av Revit under projekteringsskedet. Därför var
det viktigt att identifiera bristerna med dagens arbetsmetoder och klarlägga behoven som konstruktörer
och projektörer eftersöker. När behoven klarlades med hjälp av de metoder som tillämpats i studien
blev det lättare att hitta en lösning för att tillgodose dessa aktörers behov. Undersökningen efter
behoven ledde in till inventeringsfasen där den inleddes med en frågeställning som var
utgångspunkten för detta arbete. Frågeställningen blev förutsättningen för Verktygslådan.


Vilka är svårigheterna med Revit jämfört med AutoCAD



Vilka är bristerna med Revit



Vilka funktioner eftersöks i programmet



Vilken effekt kan erhållas i projekteringsskedet i samband med en tilläggsfunktion som har
implementerats i programmet efter konstruktörers behov.
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8.2

Frågeställning

Den kvalitativa studien påvisar ett stort behov efter en funktion som förenklar arbetet för konstruktörer
och projektörer. Detta har även påvisats med hjälp av svaren på frågeställningarna som besvaras i det
här kapitlet. Därtill påpekas även ett behov av höjd kompetens hos konstruktörer för en ökad effekt av
Revit. Ökad kunskap i programmen reducerar stress och frustration. Tidspressen som många
respondenter angivit i intervjuerna kan undvikas när programmet hanteras på ett effektivare sätt.
Innan påbörjat examensarbete fanns vetskapen om generationsskiftningar i byggbranschen som
resulterar i att olika generationer utför arbeten på olika sätt. Den äldre generationen som är vana vid att
arbeta på ett sätt halkar efter i teknikutvecklingen och föredrar att inte hoppa i projekt som kräver nya
arbetsmetoder. Detta är ett problem som bland annat Sweco Structures AB har och vill bli av med.
Därför var det en bra idé att ha med en frågeformulering där konstruktörer får möjligheten att jämföra
AutoCAD och Revit som kan hjälpa till för att identifiera problem som förhindrar många
konstruktörer till att arbeta i Revit. Den kvalitativa studien besvarade frågan gällande svårigheter
konstruktörer upplever med Revit och anledningen till varför dessa aktörer väljer att arbeta med
AutoCAD istället. Svaret blev ovanan och osäkerheten. Många konstruktörer känner sig bekväma och
trygga i program de tidigare använt och känner skräck inför okända arbetsmetoder. Interna
utbildningar och kurser som ges i syfte om att öka kunskapen om programmet hjälper konstruktörerna
att vänja sig till att använda nya metoder. Samtidigt känner konstruktörerna sig inte beroende av andra
när de är har fått en tydlig genomgång av Revit.
Nytt för Sweco är framtagningen av manualer och riktlinjer för hur Revit kan tillämpas för att
underlätta användningen. Dessa manualer ska göra konstruktörerna mer bekväma och trygga att
modellera. Manualerna förklarar endast hur modelleringen går till, men har ingen förklaring till hur det
ska effektivisera sökandet efter familjer i bibliotek som egentligen är det mest tidkrävande problemet
enligt studien. Det leder till att problemet kvarstår och arbetet blir lika ineffektivt.
Den mest påpekade svårigheten med Revit enligt konstruktörer är tiden som de behöver spendera för
att leta efter byggkomponenter i både biblioteket och programmet, men också antal knapptryck de
behöver genomföra innan de får upp en komponent i projektfilen. Svaret om hur konstruktörerna går
till väga blir att det ofta slutar med att aktörerna frågar varandra om hjälp, detta är dock ingen lösning.
När det blir en vana att fråga andra fås aldrig möjligheten till att orientera sig i biblioteket och
sökandet efter familjer kommer därför aldrig att bli lättare. Problemet kommer att kvarstå. I första
hand behövs familjemapparna organiseras om och manualen om Revit hade kunnat tas fram i samband
med den förändringen.
Den kvalitativa studien låg till grund för Verktygslådans uppkomst. Svaren som utvanns från samtalen
har tillämpats i tillverkningen av tilläggsfunktionen och utifrån behov och tips har idéer om
komponenter tagits fram. Problemet med antal knapptryck som konstruktörerna blir tvungna att trycka
löstes genom att utöka Verktygslådan med andra komponenter än byggdelar. Komponenter i form av
text och verktyg som annars finns i programmet. Genom att ha dessa knappar tillgängliga kan
konstruktören hålla sig kvar under samma flik och reducera antal klick.
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8.3

Metoddiskussion

Metoderna som tillämpats i studien har resulterat att frågeställningen har besvarats. I det här kapitlet
ska anledningen och resultatet av metoden tas upp.

8.3.1

Litteraturstudie

För studiens ändamål var det viktigt att göra avgränsningar kring litteraturen för att säkerställa att
tidsenliga litteraturer studerades. Revit är fortfarande ett relativt nytt ämnesområde och är fortfarande
under utveckling och informationen som ges om programmet uppdateras kontinuerligt (Nilsson,
2013). Av inlästa litteraturer går det att förstå att det inte är förens på senare år som det har forskats
djupare kring ämnet, av den anledningen är det viktigt att göra avgränsningar för att utesluta irrelevant
data.

8.3.2

Intervju 1 & 2

Utformningen av den kvalitativa studien som genomfördes i olika perioder av studien skiljer sig från
varandra. Intervju 1 som var den första delen av den kvalitativa studien var nödvändig för att skapa en
personlig kontakt med konstruktörerna, därför skickades inte intervjufrågorna i förväg. Frågorna som
ställdes under intervjun krävde inte komplicerade svar, utan gav ytliga förklaringar om arbetsmetoder
och verktyg som används under arbetet.
På den andra delen av den kvalitativa studien, intervju 2 skickades intervjufrågorna ut i förväg till
utvalda respondenter från tidigare intervju. I det här stadiet kände konstruktörerna till syftet med
pågående examensarbete och fick möjligheten att planera det som skulle sägas och kunde anpassa
svaren till studien.
Intervju 2 var den långa delen av den kvalitativa studien och därför fick konstruktörerna och
projektörerna en tydligare bakgrundinformation om den tänkta tilläggsfunktionen. I och med att en
tydlig bakgrund av arbetet presenterades i de första intervjuerna bör inga otydligheter ha uppstått när
frågorna skickades ut till respondenterna. Dessutom upprepades frågorna under intervjuerna för att
säkerställa att respondenterna hade en klar bild av ämnesområdet som det har frågats om.
Intervju 2 var uppdelad i fyra delar med totalt nio frågor. Frågorna var indelade i olika kategorier:
allmänt, projektering, konstruktören och Verktygslådans effekt. Syftet med de olika kategorierna var
bland ta reda på respondentens bakgrund, hur de upplever projekteringsskedet, beskriver sin egna roll i
detta skede och uppskattar Verktyglådans effekt.
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8.3.3

Framtagning av prototyp

Den praktiska delen av examensarbetet omfattade framtagningen av Verktygslådan som var till stor
hjälp vid utredning av effekten som uppnås i projekteringsskedet. Ett delmål med arbetet var att
undersöka hur mycket projekteringsskedet effektiviseras med hjälp av Verktygslådan i Revit. Med
hjälp av intervjuerna identifierades behoven och tillsammans med Sweco Position AB kunde en
prototyp av Verktygslådan framställas. Flera möten med Sweco Position var nödvändiga för att
klargöra designen och produkterna som den ska tillhandahålla. Vid ett tillfälle var det möjligt att delta
under programmeringen för framställning av Verktygslådan för att få en djupare förståelse för hur det
fungerar.

8.3.4

Resultat

Frågeställningen och valen av metoder har en stor inverkan på innehållet av Verktygslådan. Förutom
byggdelar innehåller den också andra komponenter som är nödvändiga för färdigställning av
bygghandlingar. Dessa komponenter är Revits befintliga komponenter i form av symboler och text
som lades till i efterhand. Revits befintliga komponenter är tillgängliga under andra flikar. För att hålla
användaren i Verktygslådans flik lades dessa komponenter in. Detta gjordes för att reducera antal steg
som krävs för att kunna tillämpa dessa komponenter.
Utformningen av Verktygslådan har genomgått stora förändringar under tiden som arbetet pågått.
I första hand var det fokus på att få med alla användbara komponenter. När komponenterna var utvalda
och färdigskissade i Verktygslådan ändrades utseendet av tilläggsfunktionen. Flikarna gjordes om till
knappar för att göra den mer anpassat till Revits ursprungliga utseende. Detta för att konstruktörerna
ska kunna orientera sig enkelt och undvika att vänja sig vid ett nytt utseende.
Framtiden tyder på att det kommer investeras i Verktygslådan då tilläggsfunktionen uppskattas och är
eftertraktad.
Vikten av en välfungerande Verktygslåda gynnar till ett effektivare och enhetligare arbete mellan
projektets alla deltagande och resulterar i lyckat projekt. I nästa kapitel ges förslag och råd om
Verktygslådan för fortsatta studier.

37

9

Rekommendationer

9.1

Rekommendationer till högskolor

Rekommendationer till högskolor där kurser i Revit och projektering ges är att tillhandahålla studenter
med djupare teoretisk förståelse för vad Revit är och vad som kan utvinnas genom att tillämpa
programmet. Detta resulterar i att studenterna får i ett tidigt skede kännedom om möjligheterna som
kan skapas med Revit. Det motiverar studenterna att vilja arbeta med programmet.
I kurserna bör det därför läggas mera tid på att undervisa vad för typ av information som alstras av
varje operation och hur den informationen kan komma till användning i senare skeden. Den typen av
undervisning resulterar i att dessa studenter känner till vilken typ av information som skapas och kan
skilja på nödvändig information. När programmet blir välkänt blir det lättare att identifiera bristerna
och behoven, det ökar chanserna för nya idéer att uppstå.

9.2

Rekommendationer för fortsatta studier

Förslag ges för vidare forskning:
1. Under studien undersöktes behovet med Revit som konstruktörerna på Sweco Structures AB
har för att effektivisera deras arbeten och samtidigt generera till ett effektivt
projekteringsskede. Med anledningen av studiens begränsade tidsintervall har Verktygslådan
inte utvecklats vidare och är begränsad till byggdelar som ofta förekommer i ett byggprojekt.
För framtida byggprojekt kan det vara lönsamt att forska vidare om andra knappar som
Verktygslådan inte tillhandahåller för att göra den mer eftertraktad och framförallt mer
effektiv. En djupare undersökning av utökade knappar skulle vara intressant. Potentiella
frågeställningar inför denna typ av studie ses enligt nedan:
-

Vilka knappar kan Verktygslådan utökas med för att komma till användning utanför Sverige?

-

Kan tillfälliga knappar vara möjliga att applicera i Verktygslådan som är anpassas för en
projektgrupp.

2. En möjlig utveckling av Verktygslådan kan vara att tillhandahålla en sökruta i
tilläggsfunktionen där möjligheten att söka Revit-familjer. Detta var ett mål med den
framtagna funktionen, men med anledningen av studiens begränsade tidsintervall var det inte
möjligt att genomföra en sådan tillägg i Verktygslådan. Med vidare forskning kan det vara
möjligt att skapa en avancerad sökruta, som söker igenom det kvalitetssäkrade familjebiblioteket och laddar in familjer som inte är implementerade i Verktygslådan.
3. För att Verktygslådan ska vara brukbar även efter avslutad studie är det nödvändigt att
underhålla den. Områden som är viktiga att forska vidare om är förvaltningen av
Verktygslådan. Potentiella frågeställningar som kan tas upp vid vidare forskning är följande:
-

Vilka personer ska administrera Verktygslådan.

-

Vilka ansvariga personer ska skicka versionsuppdateringar, tillägg- och avdrag i
Verktygslådan till resten av användarna.

-

Vilka ansvariga personer ska ta hand om familje-biblioteket som är kopplad till Verktygslådan
och förvalta den.

4. Potentiella utvecklingar av Verktygslådan i framtida studier kan handla om att ta fram en
funktion i Verktygslådan som släcker och tänder knappar. När användaren befinner sig
exempelvis i en 3D vy ska alla 2D knappar vara otillgängliga i syfte att undvika fel som kan
uppstå. 2D detaljer syns inte i 3D vy och kan därför omedvetet modelleras in.
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Bilagor
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Figur 26 Verktygslådan - Generellt

Figur 27 Verktygslådan - Håltagning

Figur 28 Verktygslådan - Stålbalkar

Figur 29 Verktygslådan – Skruvar 3D

Figur 30 Verktygslådan – Skruvar 2D

Figur 31 Verktygslådan – Text & Symboler

Frågor (intervju 1)
FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
- Fördelar
- Nackdelar
SVAR 1: AutoCAD
- Vilka svårigheter vid eventuell övergång (Till Revit)
SVAR 1: Revit
- Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
FRÅGA 4:

 SVAR 1: Revit
Hur hittar du pelaren du önskar? (familys) Skapar du en egen, söker du i
en speciell databas, sparar du på ett specifikt ställe?
 SVAR 1: AutoCAD
Skulle du kunna arbeta med Revit om Verktygslådan fanns där, efter att vi
fixar till bristerna? Motivera.

Respondent 1 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-10
Tid: 09:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Ja, jag känner igen AutoCAD.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Revit är tydligare när man vill se i 3D. Därav är det enklare att märka
fel och göra kollisionskontroller. Samordningen mellan olika delar
funkar mycket smidigare.
 Nackdelar
- Det borde vara enklare att ta in olika filtyper(AutoDesk-ärende)
 SVAR 1: Revit
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja, så länge det funkar hade det varit riktigt bra.

FRÅGA 4:

 SVAR 1: Revit
Hur hittar du familjen du önskar?
- På Naviate biblioteket finns det många användbara familjer.

Respondent 2 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-11
Tid: 09:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- AutoCAD

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Jag har börjat använda/lära mig Revit.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- AutoCAD är enklare att jobba när det gäller 2D
 Nackdelar
- Tyvärr satsas det inte lika mycket på AutoCAD längre, den uppdateras
inte.
 SVAR 1: Revit/AutoCAD
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja, det hade hjälpt väldigt mycket.
Vilka svårigheter vid eventuell övergång?
- Det känns krångligt att göra förändring på detaljer (när man tex
flyttar på en balk följer inte svetsningen med osv).
- När flera jobbar ihop måste man alltid kontrollera.

Respondent 3 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-11
Tid: 10:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit och AutoCAD

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Ja, jag kan jobba med båda.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Revit är framtiden och det går snabbare att arbeta med det. Den har
fler funktioner och olika vyer. Man har börjat skicka modeller till
byggarbetsplatsen istället för ritningar, därför är Revit framtiden.
 Nackdelar
- Det går inte lika bra att rita i 2D på Revit som i AutoCAD.
 SVAR 1: Revit
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja, det hade varit väldigt bra.
Vilka svårigheter vid eventuell övergång till Revit?
- Att rita och arbeta i 2D är inte bra på Revit.

Respondent 4 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-11
Tid: 11:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Ja, jag kan jobba med AutoCAD.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Flera kan jobba samtidigt. Bättre vyer när man jobbar i 3D. Man kan
se modellen i sektioner, snitt osv. Det är även lättare att upptäcka fel
vid samordning med ventilation och VVS till exempel. En annan bra
grej är att man kan hantera flera ritningar på ett smidigt sätt.
 Nackdelar
- Det borde vara lite enklare att skissa som i AutoCAD. Ibland kan man
rita onödigt mycket (sånt som inte syns på ritningar, men syns i 3D när
man ritar).
 SVAR 1: Revit
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja.
Vilka svårigheter vid eventuell övergång till Revit?
- Det tar lite tid att lära sig att arbeta i 3D och att lära sig alla nya
funktioner som Revit innehåller. Det är ett annat tänk gentemot
AutoCAD. När man lär sig så blir allt enklare.
FRÅGA 4:

Hur hittar du pelaren du önskar?
- Jag letar efter i olika databaser som vi har, bland annat vårt egna
(T:bolag Revit-Familjer) och Naviates bibliotek.

Respondent 5 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-11
Tid: 13:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Jag kan arbeta med AutoCAD.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Man kan snitta precis vart man vill i sin 3D modell och kolla på sin
modell från olika sektioner. Detta är väldigt effektivt och sparar
mycket tid. Revit är snabbare och tydligare.
 Nackdelar
 SVAR 1: Revit
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja, det hade varit bra!
FRÅGA 4:

 SVAR 1: Revit
Hur hittar du pelaren du önskar(familj)?
- Jag får leta i olika mappar och bibliotek. Tex Sweco menyn.

Respondent 6 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-06
Tid: 13:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Jag har koll på AutoCAD.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Det är i 3D, vilket är ett tydligare sätt att arbeta. Ritningshanteringen
är smidig och programmet är funktionsrik i överlag. Det är enkelt att
jobba med Revit.
 Nackdelar
- Man borde kunna rita familjer i 3D.
 SVAR 1: Revit
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja, det tror jag. Man skulle slippa leta och det skulle nog gå
snabbare.
FRÅGA 4:

 SVAR 1: Revit
Hur hittar du pelaren du önskar(familj)?
- Jag får leta i T:Bolag  Revit-familjer.

Respondent 7 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-06
Tid: 09:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Jag känner till AutoCAD, men arbetar inte så mycket med den.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Allt! 3D och att med en fil kan man ha flera modellfiler(vyer). Revit
har fler funktioner och ritningshanteringen är riktigt bra.
 Nackdelar
- Det är allt för många som inte kan använda Revit och kör AutoCAD
istället.
 SVAR 1: Revit
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja, så länge det är tydligt och enkelt att använda den så tror jag att
den kommer vara effektiv.
FRÅGA 4:

 SVAR 1: Revit
Hur hittar du pelaren du önskar? (familjer) Skapar du en egen, söker
du i en speciell databas, sparar du på ett specifikt ställe?
- Vissa gånger skapar jag egna familjer om det är speciella mått,
annars laddar jag in familjer från Naviate-biblioteket.

Respondent 8 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-11
Tid: 14:30
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Jag kan jobba med AutoCAD.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Det är riktigt bra att flera kan arbeta samtidigt.
 Nackdelar
- Det tar så mycket tid att leta efter familjer, dessutom är det svårt att
skapa en egen familj.
 SVAR 1: Revit/AutoCAD
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja, det hade varit underlättande.
Vilka svårigheter vid eventuell övergång?
- Upplägget är annorlunda, man måste vänja sig och lära sig vart
saker och ting ligger.
FRÅGA 4:

 SVAR 1: Revit
Hur hittar du familjer som du önskar?
- Jag får leta i olika bibliotek, t ex Naviate.

Respondent 9 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-06
Tid: 12:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- AutoCAD

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Jag har endast provat Revit.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Det funkar så smidigt att rita i 2D på AutoCAD. Man ritar endast det
man vill se och behöver inte snitta eller göra andra åtgärder.
 Nackdelar
- Att PP inte uppdateras eller utvecklas är en dålig sak.
 SVAR 1: AutoCAD
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Absolut! Revit hade blivit mer användarvänligt för dom som inte
jobbar med det.
Vilka svårigheter vid eventuell övergång till Revit?
- När man använder Revit måste man tänka på flera saker. Att till
exempel leta efter familjer.

Respondent 10 – Konstruktör, Sweco Structures
Datum: 2017-04-14
Tid: 09:00
Plats: Stockholm

FRÅGA 1:


Jobbar du helst med Revit eller AutoCAD?
- Revit

FRÅGA 2:


Kan du jobba med Revit/AutoCAD (beroende på föregående svar)
- Ja, jag kan jobba med AutoCAD också.

FRÅGA 3:

 Varför föredrar du det ena över det andra?
 Fördelar
- Revit är framtiden och det går mycket snabbare att arbeta med Revit
när man väl lär sig programmet. Den har fler funktioner och är
användarvänlig.
 Nackdelar
- Det kan upplevas lite invecklat och det kan ta lite tid att lära sig
programmet. Att 3D-modellera känns svårt ibland eftersom flera saker
sak fungera ihop samtidigt. På AutoCAD drar man bara streck, då
löser man problemen enklare, nu är det 3D.
 SVAR 1: Revit
Hade Verktygslådan varit effektivt och underlättat för dig?
- Ja absolut! Hade varit bra att kunna ladda upp egna familjer som
man använder själv och självklart standard familjer som alla
använder.
FRÅGA 4:

 SVAR 1: Revit
Hur hittar du pelaren du önskar? (familjer) Skapar du en egen, söker
du i en speciell databas, sparar du på ett specifikt ställe?
- Jag skapar nästan aldrig egna familjer, jag brukar leta efter en familj
och eventuellt modifiera den. Det finns för många olika ställen att leta
på, det tycker jag är dåligt. Jag använder oftast Naviate-biblioteket
eller vårt egna (T:Bolag  Revit Familjer)

- Intervju 2
-

- Allmänt
-

Hur länge har du arbetat med projektering?
Vilka eller vilket modelleringsprogram arbetar du med idag?
Känner du igen andra program?
Hur hade du definierat BIM?

- Projektering
-

Skulle du kunna kort beskriva projekteringsprocessen?
Hur har utvecklingen varit tycker du, om man kollar på dagsläget jämfört med hur det var
förut?
Vad fungerar mindre bra?
På vilket sätt skulle man kunna effektivisera denna process enligt dig?

- Konstruktören
-

Vad är konstruktörens roll i projekteringsskedet?
Har du ett förslag på något som hade effektiviserat konstruktörens vardagliga arbete? T
ex. ett verktyg, nytt arbetssätt, annat program?

-

- Byggbranschen
-

-

Vad är det huvudsakliga anledningen till att det finns så mycket byggfel i branschen tror
du?
På vilket sätt tror du att konstruktörer påverkar detta?
Hur skulle man kunna undvika dessa byggfel?

- Mätning
-

Med en fungerande Verktygslåda, hur mycket tid hade man sparat på att leta och ladda in
familjer, gentemot hur det är i dagsläge, tror du?

Intervju 2
Namn: Respondent 1
Företag: Sweco Structures
Titel: Byggingenjör
Datum: 2017-05-09
Tid: 09:00
Plats: Stockholm

Allmänt
Hur länge har du arbetat med projektering?
Jag har jobbat i 4 år.

Vilka eller vilket modelleringsprogram arbetar du med idag?
Känner du igen andra program?
Jag arbetar med Revit just nu, men jag har kört AutoCAD, Microstation och Tekla.

Hur hade du definierat BIM?
BIM är jättestort egentligen. Det är information i dom olika skedena – Programskede, Byggskede och
Förvaltning. Informationen kan vara om vad som helst, allt från att kunna räkna ut kostnader, se till att
byggnaden står uppe, brandklasser och mycket mer.

Projektering
Skulle du kunna kort beskriva projekteringsprocessen?
Kort beskriver är det - Programskedet, systemskedet, förfrågningsunderlag och relationshandling.
Dessa är dom vi mest arbetar med.

Hur har utvecklingen varit tycker du, om man kollar på dagsläget
jämfört med hur det var förut?
Utvecklingen har varit bra tycker jag, programmen har utvecklats med utökade funktioner, exempelvis
armering som har blivit mycket bättre på Revit.

Vad fungerar mindre bra?
Svårt att få med alla i tåget skulle jag säga. Det är oftast dom äldre som jobbar med AutoCAD som är
svåra att få dom till att använda ett annat program, till exempel Revit. Jag kan förstå det, då dom är
vana och trygga vid AutoCAD efter många år. Det kan vara svårt för dem att hänga med och lära sig
ett nytt program då dom oftast inte har datavanan som den nya generationen.

På vilket sätt skulle man kunna effektivisera denna process enligt
dig?
Man borde införa några ”prova-på”-kurser just för dom som använder AutoCAD. På så sätt kan dom
få bättre koll på Revit och förstå att det egentligen inte är så farligt och att det är ändå ganska lika. Det
är trots att möjligt att modellera i 2D om man tycker att 3D-modellering är krångligt.

Även hårdare riktlinjer för dom som är duktiga på att använda Revit. Alla borde jobba på samma sätt!
Man kan göra en vägg på fem olika sätt, men alla borde göra på ett och samma sätt för att
effektivisera. Då blir det enklare att kontrollera varandras modeller, felen upptäcks mycket snabbare
och frustrationen minskar. En gemensam handbok för alla är ett sätt att få alla att jobba på samma sätt.

Konstruktören
Vad är konstruktörens roll i projekteringsskedet?
Det beror på vilken konstruktör det är egentligen. Vi har ju olika varianter. Man kan vara handläggare
som springer runt på möten, statiker som bara räknar, projektör(konstruktör) som sitter och modellerar
och modellansvarig som sitter och kollar över modellerna.

Har du ett förslag på något som hade effektiviserat konstruktörens
vardagliga arbete? T ex. ett verktyg, nytt arbetssätt, annat
program?
Det finns egentligen mycket hjälpmedel idag, som folk glömmer bort. Det är enklare att gå bort till
grannen och fråga istället för att undersöka själv. Det finns olika Revit-forum, olika Add-ins och
massa annat. Det känns tryggare för en att gå till grannen bredvid som man vet är duktig på till
exempel betong. Detta bromsar främst ens egna arbete, men också grannens.
Därför är det viktigt att det ni tar fram ska lanseras på ett sätt så att folk bara inte glömmer bort den,
utan använder den istället.

Verktygslådans effekt
Med en fungerande Verktygslåda, hur mycket tid hade man sparat
på att leta och ladda in familjer, gentemot hur det är i dagsläge, tror
du?
Jag använder Naviate just nu och även Revits egna Quick Access Toolbar där jag lägger in dom
knappar jag använder mest. Om er Verktygslåda funkar som den ska och kräver få klickningar så tror
jag att man kommer spara mycket tid. Naviate är bra, men det krävs alldeles för många klickningar.
Dessutom är innehållet väldigt stort med familjer som nästan aldrig används och som inte ska
användas. Därför är det viktigt att Verktygslådan innehåller dom allra mest använda familjerna. Med
dessa faktorer tror jag att det kommer vara en tidsbesparande Add-in.

Intervju 2
Namn: Respondent 4
Företag: Sweco Structures
Titel: Civilingenjör - Konstruktion
Datum: 2017-05-08
Tid: 10:00
Plats: Stockholm

Allmänt
Hur länge har du arbetat med projektering?
Jag började med mitt första arbete i februari 2008, för 9 år sen.

Vilka eller vilket modelleringsprogram arbetar du med idag?
Känner du igen andra program?
Just nu arbetar jag med både Revit och AutoCAD, men jag känner till program som Tekla och
Microstation.

Hur hade du definierat BIM?
Det finns nog flera olika definitioner av BIM. För mig är BIM inte bara 3D-modellering. Att man
lägger in information i olika objekt är BIM för mig. Information som man senare kan plocka ut och
dra nytta av, till exempel för att kunna mängda.

Projektering
Skulle du kunna kort beskriva projekteringsprocessen?
Det kan skilja sig från fall till fall. I stora drag är det att vi får ett uppdrag från en kund. Oftast
samarbetar vi med en arkitekt som, i tidigare skede har skissat en modell. Vi får även uppdrag från
arkitekten och samlar på oss så mycket underlag som möjligt. Sedan sorterar vi för att vi bättre grepp
om vad vi ska göra. Till slut planerar vi internet om hur vi ska fördela arbetet, hur mycket tid vi ska
lägga och vilka resurser det krävs. Sedan återstår det att rita och göra det vi ska.
Denna process är indelad i olika skeden med olika handlingar. Först tar vi fram programhandlingar
och sedan systemhandlingar och slutligen bygghandlingar.
Det är oftast en arkitekt som vi samarbetar med. Det är utifrån arkitektens modell vi utgår ifrån och
efter ett tag kommer installatörerna in i bilden. Vi samarbetar även med dem. Vi tittar närmare och
utvecklar arkitektens enkla modell och går vidare.

Hur har utvecklingen varit tycker du, om man kollar på dagsläget
jämfört med hur det var förut?
Jag tycker att man utvecklas på ett sätt där man jobbar mer enhetligt och systematiskt. Det är viktigt
att alla jobbar på samma sätt för att det inte ska ske missförstånd mellan de som jobbar med Revit. Till
exempel när man ska ta över någon annans modell är det viktigt att man jobbar på samma sätt.

Vad fungerar mindre bra?

Jag tycker att det går framåt, men jag tycket att det går långsamt.
På vilket sätt skulle man kunna effektivisera denna process enligt dig?
Fler borde jobba på liknande sätt, med hjälp av Verktygslådan som ni tar fram. Man borde satsa mer
tid och pengar på folk som endast ska jobba med att ta fram verktyg och metoder som bidrar till en
mer enhetlig arbetsmetod.

Konstruktören
Vad är konstruktörens roll i projekteringsskedet?
Vi tar till oss arkitekten och beställarens önskemål och sätter oss ner och utvärderar om det är möjligt.
Om deras önskemål är klurigt så ser vi till att lösa det. Vi kommer även med alternativa lösningar som
är smartare, oftast blir dom glada.

Har du ett förslag på något som hade effektiviserat konstruktörens
vardagliga arbete? T ex. ett verktyg, nytt arbetssätt, annat
program?
Ett förslag är ju det ni håller på tar fram. En gemensam mall-fil för Revit är ett bra sätt att effektivisera
vårt arbete, då alla har samma utgångspunkt. Vi har även efterfrågat en handbok för Revit. Innehållet
ska vara dom allra nödvändigaste funktionerna och tips. På så sätt utför alla arbetet på samma sätt,
vilket är underlättande. Det finns tio sätt att göra ett hål på Revit, men det är lättare om alla gör på
samma sätt. Det kan samtidigt vara användbart för nyanställda som ska lära sig att använda Revit.

Verktygslådans effekt
Med en fungerande Verktygslåda, hur mycket tid hade man sparat
på att leta och ladda in familjer, gentemot hur det är i dagsläge, tror
du?
Jag skulle uppskatta att man sparar mellan 5–10 timmar på en 40 timmars arbetsvecka. Man slipper
även vara osäker över familjer man laddar in och behöver inte springa runt och fråga.
Risken att ladda in fel Revit-familjer minskas då knapparna är kopplade till dom aktuella familjerna.
Vi kommer arbeta endast med dom familjer som är korrekta.
Med verktygslådan slipper man skapa egna familjer flera gånger vid olika projekt. Det räcker att man
skapar det en gång och då kan nästa person nyttja denna familj istället för att skapa en egen. Vi lägger
mycket tid på att skapa familjer
Dom äldre som ovana vid Revit kommer nog känna sig trygga eftersom dom slipper leta Revitfamiljer i djungeln av mappar och familjer. Det kommer spara tid och minska frustrationen.
Efter att ha laddat in en Revit-familj händer det att man får leta efter den trots allt. Detta beror på att
familjen kan vara skapad under en annan typ än vad man tror. Med Verktygslådan slipper man detta
krångel.
Med hänsyn till allt detta tror jag att 5–10 timmarna kommer öka.

Intervju 2
Namn: Respondent 5
Företag: Sweco Structures
Titel: Projektör
Datum: 2017-05-09
Tid: 13:00
Plats: Stockholm

Allmänt
Hur länge har du arbetat med projektering?
Jag har arbetat med detta i 6 år.

Vilka eller vilket modelleringsprogram arbetar du med idag?
Känner du igen andra program?
Jag arbetar mycket med Revit, AutoCAD och Advanced Steel. Tekla, Microstation och Impact känner
jag till.

Hur hade du definierat BIM?
Jag hade definierat det som att få så mycket information som möjligt i en modell på ett smidigt och
effektivt sätt. Det är helt enkelt en smarthet.

Projektering
Skulle du kunna kort beskriva projekteringsprocessen?
Jag jobbar mest med underhandsprojektering, oftast börjar vi med att titta på äldre projekt och sedan
startar upp en modell. Som sedan anpassas utefter underlagen och ju mer det närmar sig
bygghandlingar desto mer detaljer blir det. Vi börjar med grunden, bottenplatta, väggar och tak.

Hur har utvecklingen varit tycker du, om man kollar på dagsläget
jämfört med hur det var förut?
Programmen utvecklas ständigt, men arbetsmetoden är nog samma skulle jag säga. Nuförtiden är det
mer aktuellt med tillverkningsritningar som man skickar in till fabriker.

Vad fungerar mindre bra?
Hjälpmedel borde bli lite mer effektivare.

På vilket sätt skulle man kunna effektivisera denna process enligt
dig?
Det borde bli enklare att hitta olika familjer, det finns en hel del och ligger bland många mappar. Att
hitta och använda dessa familjer borde vara mer lättillgängligt tycker jag så att arbetet flyter på.

Konstruktören

Vad är konstruktörens roll i projekteringsskedet?
Tar fram lösningar, kan vara utifrån tidigare erfarenheter. Som modellansvarig kan man vara den som
ska starta upp modellerna och tillhandahålla med rätt underlag. Man ska även vara stöd till dom som
arbetar i den modellen. Det huvudsakliga ansvaret för modellen ligger hos modellansvarige.
Har du ett förslag på något som hade effektiviserat konstruktörens vardagliga arbete? T ex. ett verktyg,
nytt arbetssätt, annat program?
Det vanligaste problemet är att hitta familjer, ladda in dem och i vissa fall skapa egna. Något som kan
minska dessa problem hade varit till mycket användning.

Verktygslådans effekt
Med en fungerande Verktygslåda, hur mycket tid hade man sparat
på att leta och ladda in familjer, gentemot hur det är i dagsläge, tror
du?
5–10 minuter per dag tror jag att man hade sparat. Om man slår ut detta på längden blir det mycket
tidsbesparing. Samtidigt slipper många springa runt och fråga och känner sig tryggare när de laddar in
de familjerna som ingår i Verktygslådan.
Det kan spara tid och underlätta mycket för nyanställda skulle jag tro.

Intervju 2
Namn: Respondent 8
Företag: Sweco Structures
Titel: Konstruktör
Datum: 2017-05-04
Tid: 13:30
Plats: Stockholm

Allmänt
Hur länge har du arbetat med projektering?
Jag har jobbat i 7 år.

Vilka eller vilket modelleringsprogram arbetar du med idag?
Känner du igen andra program?
Idag arbetar jag dagligen med Revit, det är det enda programmet jag använder just nu. Jag känner till
AutoCAD lite grann, men har tidigare arbetat mycket med Microstation.

Hur hade du definierat BIM?
Jag skulle nog definiera den såsom den är definierad idag, alltså Building Information Modelling. BIM
i sig är väldigt brett, jag känner inte till alla dess funktioner, men jag vet att man kan, med hjälp av
BIM göra en massa saker. Bland annat rita, kalkylera, kodningar osv. Jag har aldrig jobbat på en så
avancerad nivå inom BIM. Jag skulle säga att jag ser det som en arbetsmetod eller ett verktyg för att
kunna projektera.

Projektering
Skulle du kunna kort beskriva projekteringsprocessen?
Vi tar fram handlingar utifrån kunden och beställarens behov och krav. Om det är ett stort projekt, är
vi flera stycken som jobbar med det. Då finns det en uppdragsledare och konstruktörer som ritar, tar
fram handlingar och detaljer. Arbetet delas upp mellan deltagarna i gruppen, exempelvis tar någon
hand om rivningshandlingar och en annan tar hand om stålhandlingarna. Om projektet är litet så räcker
det med en person som gör alltihop.

Hur har utvecklingen varit tycker du, om man kollar på dagsläget
jämfört med hur det var förut?
Jag vet faktiskt inte… Nuförtiden går det snabbare, men det beror säkert på att jag har mer erfarenhet
och utvecklats. När det gäller program och verktyg sker en ständig utveckling.

Vad fungerar mindre bra?
Det går åt mycket tid på att leta fram rätta Revit-familjer. Det är för många steg.

På vilket sätt skulle man kunna effektivisera denna process enligt
dig?
Jag tycker att det borde vara enklare att hitta och ladda in dom Revit-familjer man vill.

Konstruktören
Vad är konstruktörens roll i projekteringsskedet?
Man kan antigen jobba som en handläggare som tar fram ritningar, handlingar och detaljer. Det går
även att jobba som en så kallad statiker, då gör man beräkningar och dimensioneringar. Båda är
konstruktörer i grunden, men har olika arbetsuppgifter.

Har du ett förslag på något som hade effektiviserat konstruktörens
vardagliga arbete? T ex. ett verktyg, nytt arbetssätt, annat
program?
Om det hade varit enklare och snabbare att hitta och ladda in dom Revit-familjer man söker hade vårt
dagliga arbete varit mer effektivt.

Verktygslådans effekt
Med en fungerande Verktygslåda, hur mycket tid hade man sparat
på att leta och ladda in familjer, gentemot hur det är i dagsläge, tror
du?
Jag tror att man hade sparat väldigt mycket tid. Det hade nog gått åt hälften så mycket tid att hitta och
ladda in Revit-familjer.

Intervju 2
Namn: Respondent 9
Företag: Sweco Structures
Titel: Konstruktör
Datum: 2017-05-10
Tid: 11:30
Plats: Stockholm

Allmänt
Hur länge har du arbetat med projektering?
Sedan 1988, alltså i snart 30 år.

Vilka eller vilket modelleringsprogram arbetar du med idag?
Känner du igen andra program?
Jag jobbar med AutoCAD. Sen har jag testat Revit och Microstation.

Hur hade du definierat BIM?
När jag hör BIM tänker jag på volymer och att man specar saker.

Projektering
Skulle du kunna kort beskriva projekteringsprocessen?
Vi får underlag från arkitekten och kollar om vi kan göra något utav det. Ibland får vi samordna
installationer, men det gör oftast arkitekten.
Hur har utvecklingen varit tycker du, om man kollar på dagsläget jämfört med hur det var förut?
Nu när man har börjat köra 3D-modellering tycker jag att allting tar mycket längre tid. Att hålla koll
på samordningen har blivit bättre.
Förut ritade jag på ritbräda, men att arbeta med AutoCAD är bekvämare och det krävs inte att man ska
tänka igenom lika mycket som det var förr. Med ritbrädan tänkte man igenom i stort sätt hela projektet
innan man började ritade för att slippa rita om.

Vad fungerar mindre bra?
Det tar för lång tid.

På vilket sätt skulle man kunna effektivisera denna process enligt
dig?
Kunskap om 3D-modellering hade nog effektiviserat och sätt till att saker och ting går snabbare.

Konstruktören
Vad är konstruktörens roll i projekteringsskedet?
Jag projekterar, tar fram konstruktionsritningar utifrån önskemål och underlag. Vi ser till att
förverkliga och lösa problemen som uppstår. Vi ska helt enkelt se till att få ihop det.
Har du ett förslag på något som hade effektiviserat konstruktörens vardagliga arbete? T ex. ett verktyg,
nytt arbetssätt, annat program?
Verktygslådan som ni håller på tar fram verkar vara en kalas grej!

Verktygslådans effekt
Med en fungerande Verktygslåda, hur mycket tid hade man sparat
på att leta och ladda in familjer, gentemot hur det är i dagsläge, tror
du?
Frustrationen minskar, man slipper gå runt och fråga andra och slösa deras tid och man blir mer trygg
och säker då man endast använder dom aktuella familjerna.

Intervju 2
Namn: Respondent 10
Företag: Sweco Structures
Titel: Konstruktör
Datum: 2017-05-09
Tid: 09:00
Plats: Stockholm

Allmänt
Hur länge har du arbetat med projektering?
Jag har jobbat sen september 2016.

Vilka eller vilket modelleringsprogram arbetar du med idag?
Känner du igen andra program?
Jag kör mycket Revit och AutoCAD. Jag känner till andra program som Tekla, Microstation,
ArchiCAD och Naviswork.

Hur hade du definierat BIM?
Man snackar om programmen, arbetsmetodiken och 3D-modellering. Jag tycker att det är mycket
informationshantering på ett effektivt sätt med 3D-modeller. Det går, med hjälp av BIM att mängda,
kalkylera och koalitionskontroller. Det är ett bra sätt att flera kan samtidigt arbeta med en modell.

Projektering
Skulle du kunna kort beskriva projekteringsprocessen?
Det börjar med programhandlingsskedet, där kommer konstruktören in i bilden och även i
systemhandlingsskedet. Slutligen kommer bygghandlingsskedet där detaljer projekteras.

Hur har utvecklingen varit tycker du, om man kollar på dagsläget
jämfört med hur det var förut?
Programmen har utvecklats tror jag, men arbetsmetodiken verkar vara det samma. Förr hade man 2Dsamordnare, numera heter det BIM-samordnare.
3D-modellering är ett tydligare sett att se och enklare att upptäcka fel.

Vad fungerar mindre bra?
Det är svårare nuförtiden att lära sig de nya programmen och det kräver mer datakunskap. Detta kan
vara en svårighet för den äldre generationen. Man ska försöka få med dem, men flesta vågar inte ge sig
på nya program.

På vilket sätt skulle man kunna effektivisera denna process enligt
dig?
Renodlad BIM – 3D-modellering, alla måste arbeta på samma sätt för att få en struktur,
informationshanteringen måste vara bra och göras på ett strukturerat sätt.

Konstruktören
Vad är konstruktörens roll i projekteringsskedet?
Vi ska tillhandahålla beställaren med konstruktionslösningar utifrån önskemål och krav. Genom att
upprätthålla beställarens önskemål och se till att det blir utförbart. Samtidigt måste detta göras på ett
ekonomiskt, miljövänligt och hållbart sätt.
En konstruktör kan göra allt från modellering, beräkningar och även kundkontakt. Beroende på
projektstorleken kan man antigen få göra allt eller vara tilldelad med en viss uppgift.

Har du ett förslag på något som hade effektiviserat konstruktörens
vardagliga arbete? T ex. ett verktyg, nytt arbetssätt, annat
program?
Det borde läggas fokus på dom program som finns och hålla antalet lågt för att bli duktig. Genom att
bygga en struktur på användningen av de få programmen blir arbetet mer enhetligt.

Verktygslådans effekt
Med en fungerande Verktygslåda, hur mycket tid hade man sparat
på att leta och ladda in familjer, gentemot hur det är i dagsläge, tror
du?
Med en fungerande Verktygslåda kommer frustrationen försvinna och tid kommer sparas. Man slipper
upprepningar och undviker flera steg. En familj skapas av någon och används av flera andra.
Springandet och störandet mellan kollegor minskar och fokusen ökar då arbetet flyter på bättre.

