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Sammanfattning 

I Sverige ställer Trafikverket krav på hur dokumentationen för projekteringen av järnvägs-

anläggningar ska presenteras. Dessutom har Trafikverket krav på hur informationen om 

järnvägsritningarnas objekt ska redovisas. Ett område som påverkar arbetsmetodiken är 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM). Arbetsmetoden behandlar frågor om bland annat 

hur informationen om objekten på en ritning ska redovisas på ett effektivt sätt. Trots att 

uppdragsgivaren - konsultföretaget Sweco Rail- redan använder BIM, fylls många tabeller 

fortfarande i manuellt. Det manuella arbetet innebär en risk för fel och ställer krav på pro-

jektörerna. Detta då de måste hålla reda på alla ritningsobjekt och ändringar som sker under 

pågående projekt. Därför ökar behovet av att hitta ett effektivare och mer kvalitetssäkert 

arbetsflöde. 

I detta arbete undersöktes möjligheten att automatisera det manuella arbetet vid            

framtagning av två olika tabeller för två olika ritningstyper, som redan används inom     

konsultföretaget. Dessa är tavellistor för geografiska 2D-ritningar och materielförteckningar 

för stomritningar. Tavellistor anger exempelvis information om placering av hastighets-

tavlor, materielförteckningar kan lista information om olika komponenter i ett elskåp. 

Stomritningar och geografiska 2D-ritningar är två vitala delar av projekteringen av       

järnvägsanläggningar. Stomritningar är ritningar som återanvänds i flera projekt där små 

modifieringar sker beroende på tillämpningen. En geografisk 2D-ritning är en översiktlig 

bild som beskriver hur en järnvägssträcka är utformad. Undersökningen resulterade i två 

arbetsflöden. Ett för att automatgenerera tavellistor för geografiska 2D-ritningar och ett för 

att automatgenerera materielförteckningar för stomritningar, vilket med hjälp av inbyggda 

funktioner i CAD-programvaran MicroStation Connect Edition.  

Utvärdering av de framtagna arbetsflödena, utfördes med utgångspunkt från de intervjuade 

projektörernas åsikter på Sweco Rail. Dessa ansåg att de automatiserade arbetsflödena, trots 

att automatiseringen inte var hundraprocentig, var effektivare än det befintliga manuella 

arbetssättet. Arbetsflödena bidrog även till ett mer kvalitetssäkert arbetssätt. Samtidigt 

sänktes framställningskostnaderna med cirka 47% per tavla vid automatgenereringen av 

tavellistan och cirka 58% per komponent vid automatgenereringen av materielförteckning-

en. Utöver detta bidrog arbetsflödena till en bättre arbetsmiljö eftersom arbetet enligt de 

fyra projektörerna som intervjuades blev mindre ansträngande. 
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Abstract 

In Sweden, the Swedish Transport Administration sets the requirements for how the 

documentation for the design of railway installations should be presented. The Transport 

Administration also has requirements for how the information on the railway drawings 

objects should be presented. One area that has an impact on the methodology for work in 

railway projects is the implementation of Building Information Modeling (BIM). The wor-

king method manages issues such as how object information should be presented ef-

fectively. Although the client, Sweco Rail, already uses BIM, many tables are still filled 

manually. The manual work can in turn become a risk due to the human factor, this also 

becomes an imposition on the projectors, who are the ones keeping track of all the 

drawings, objects and changes. Therefore, the need to find a more efficient and reliable 

workflow increases. 

This study investigates the possibility of automating the manual process when producing 

two different tables for two different drawing types, which are already used by Sweco Rail. 

These are tables with signs for geographical 2D drawings and bills of material for 

framework drawings. Tables with signs for instance, provides the placement of speed charts 

whilst the bills of material can present information about components in an electrical cabin-

et. Framework drawings and geographical 2D drawings are two important parts of the de-

sign of railway facilities. The drawings for framework are reused in many different projects 

where minor modifications are made depending on the project. A geographical 2D drawing 

is an overview that describes how a railway line is designed. 

The survey resulted in two workflows. One to automatically generate tables with signs for 

geographical 2D drawings and the other one to automatically generate bills of material for 

framework drawings. The evaluation of the developed workflows was carried out based on 

interviews with projectors in Sweco Rail regarding their experience. They considered that 

the proposed automated workflows, even though the automation was not fully automatized, 

still were an improvement in efficiency compared to the existing manual working method. 

The proposed workflows also contributed to a more quality-assured working method. In 

addition, the production costs were reduced by approximately 47 % per board in the auto-

matic generation of the board list and approximately 58 % per component in the automatic 

generation regarding the bill of material. In addition, the workflows contributed to a better 

work environment.  According to the four interviewed projectors the work became less ex-

hausting. 
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Begreppslista och förkortningar 

 
Automatgenerera – i detta arbete syftar ordet automatgenerera på att tabeller med objekt-

information skrivs ut på ett automatiserat sätt. 

                                                                                                                                                 

ERTMS – European Rail Traffic Management System är ett nytt gemensamt signalsystem 

för Europeiska unionen. Systemet underlättar för tågtrafik mellan länder som ingår i Euro-

peiska unionen. 

                                                                                                                                                          

Materielförteckning – en tabell som innehåller information om komponenter som ingår i 

ett objekt, som exempelvis kan vara ett elskåp. 

                                                                                                                                                           

Objekt – på en järnvägsritning finns det olika objekt utplacerade på ritningen, vilka är 

järnvägens olika beståndsdelar, exempelvis kan det vara signaler, tavlor och växlar. 

                                                                                                                                                               

Objektinformation – information om ett objekt på en ritning, exempelvis information om 

positionen på en hastighetstavla. 

                                                                                                                                                      

Stomritning – en ritning som återanvänds i flera projekt, däremot sker små modifieringar i 

ritningen beroende på tillämpningen. 

                                                                                                                                                        

Tabelltyper – det finns olika tabelltyper som används för redovisning av objektinformat-

ion, bland annat materielförteckning och tavellista. 

                                                                                                                                                           

Tavellista – en tabell som innehåller information om tavlor som finns utplacerade på en 

järnvägssträcka. 

                                                                                                                                                      

WAN – Wide Area Network är ett datornätverk som omfattar ett stort område, exempelvis 

ett land eller region. 
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1  |  INLEDNING 

 

1 Inledning  

I detta kapitel beskrivs problemformulering, målsättning, avgränsningar och författarnas 

bidrag till examensarbetet. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Behovet av att bygga nya järnvägar och utveckla de befintliga har under de senaste åren 

ökat dramatiskt. Allt fler väljer att åka tåg samtidigt som företag föredrar att transportera 

sitt gods på järnväg [1]. I Sverige ställer Trafikverket inte bara krav på hur dokumentation-

en för projekteringen av järnvägsanläggningar ska presenteras, utan också på hur informat-

ionen om järnvägsritningarnas objekt ska redovisas. Ett område som påverkar arbetsmeto-

diken är Byggnadsinformationsmodellering (BIM), som bland annat behandlar frågor om 

hur informationen av objekten på en ritning kan redovisas på ett effektivt sätt [2]. Trots att 

uppdragsgivaren, konsultföretaget Sweco Rail redan använder BIM, fylls många tabeller 

med objektinformation för järnvägsritningar i manuellt. Det manuella arbetet ställer krav på 

projektörerna som behöver hålla reda på alla ritningsobjekt och ändringar som sker under 

pågående projekt. Arbetet bidrar även till en högre risk för fel, vilket i sin tur ökar behovet 

av att hitta ett effektivare och mer kvalitetssäkert arbetsflöde. 

Några av de tabeller järnvägsbranschen använder för att redovisa information om ritnings-

objekten är tavellistor och materielförteckningar. Exempelvis anger tavellistor information 

om placering av hastighetstavlor, medan materielförteckningar kan lista information om 

komponenter i ett elskåp. Stomritningar och geografiska 2D-ritningar är två vitala delar av 

projekteringen av järnvägsanläggningar. Stomritningar är ritningar som återanvänds i flera 

projekt där små modifieringar sker beroende på tillämpning. En geografisk 2D-ritning är en 

översiktlig bild som beskriver hur en järnvägssträcka är utformad. I detta examensarbete 

undersöks möjligheten att automatisera det manuella arbetet vid framtagning av materiel-

förteckningar för stomritningar och tavellistor för geografiska 2D-ritningar. 
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1.2 Målsättning 
 

Målet med examensarbetet är att utforma ett arbetsflöde för att automatgenerera materiel-

förteckningar för stomritningar och tavellistor för geografiska 2D-ritningar. För att uppfylla 

målet fokuserar examensarbetet på att besvara följande frågeställningar: 

 

• Har den automatgenererade objektinformationen i en materielförteckning eller      

tavellista samma innehåll som den manuellt inskrivna informationen i tabellerna? 

 

• Bidrar arbetsflödet till ett effektivare och mer kvalitetssäkert arbetssätt vid framtag-

ning av materielförteckningar för stomritningar och tavellistor för geografiska 2D-

ritningar?  

 

• Hur påverkar arbetsflöden ekonomin och arbetsmiljön inom konsultföretaget? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Endast två automatgenereringar kommer att genomföras. En materielförteckning med    

objektinformation för 13 komponenter, vilka ingår i en stomritning och en tavellista med 

objektinformation för sju tavlor som ingår i en geografisk 2D-ritning.  

CAD-programvaran MicroStation kommer att användas för automatgenerering av objektin-

formationen, eftersom Sweco Rail redan använder denna för design och konstruktion av 

ritningar för järnvägsanläggningar. Därför är övriga CAD-programvaror inte relevanta att 

använda då Sweco Rail inte har användning av dem i projekteringsprocessen.    

 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
 

Deltagarna i arbetet har gemensamt, utan någon form av arbetsfördelning, undersökt     

möjligheten att automatgenerera materielförteckningar för stomritningar och tavellistor för 

geografiska 2D-ritningar. Gemensamt utformades även två arbetsflöden som kan användas i 

Sweco Rail för att automatgenerera dessa tabeller. 

VBA-koden som användes i programmet Excel hämtades från webbplatsen Stack Over-

flow, vilket är ett forum för programmerare som söker efter lösningar på eventuella kod-

problem. Koden modifierades av författarna för att passa den specifika tillämpningen.  
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel beskrivs BIM och de tidigare arbeten som gjorts inom området. Vidare ges 

en mer detaljerad beskriven av stomritningar, geografiska 2D-ritningar, materielförteck-

ningar och tavellistor. Därefter beskrivs programvaran MicroStation Connect Edition och 

några av dess funktioner. Aspekter relaterade till effektivitet, kvalitetssäkerhet, ekonomi 

och arbetsmiljö tas även upp. Slutligen beskrivs testmetoden användbarhetstest och åter-

kopplingsverktyget intervjuer.  

Behovet av att bygga nya järnvägar och utveckla de befintliga har under de senaste åren 

ökat dramatiskt. Inte minst på grund av de risker som nuvarande fossildrivna transportme-

del innebär för klimatet. Därför är det viktigt att framgångsrikt kunna effektivisera även 

projekteringen för byggnationerna [1]. En möjlig väg är att automatisera delar av denna. 

Det manuella repetitiva arbetet med att fylla i tabeller med objektinformation kräver att 

projektörerna kan hålla reda på alla objekten på en ritning och de förändringar som sker. 

Detta blir ansträngande i stora projekt med många objekt. Arbetet innebär även risk för fel 

och därmed ökade kostnader. Därför är det av stort intresse att hitta ett effektivare och mer 

kvalitetssäkert arbetssätt som med hjälp av programvara kan automatgenerera tabellerna. I 

detta arbete undersöks möjligheten att utforma ett arbetsflöde för att automatgenerera mate-

rielförteckningar för stomritningar och tavellistor för geografiska 2D-ritningar, vilka är 

nödvändiga i all projektering av järnvägsbyggen. 

 

2.1 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 
 

Forskaren Örjan Wikforss redogör i sin bok ”Byggandets informationsteknologi” för hur 

informationsteknik används och utvecklas i byggprocesser. I boken beskrivs de förändring-

ar som projekteringsprocessen har genomgått från manuellt till digitaliserat projektering. 

Den digitaliserade projekteringen av ritningar och modeller är objektorienterad, eftersom 

objekten innehåller information om sina egenskaper [3]. Ett område som påverkar arbets-

metodiken är BIM. BIM är en modern arbetsmetod som bland annat behandlar frågor om 

hur objektinformation ska redovisas på ett effektivt sätt [2]. Kunskapen om BIM har ökat i 

många länder och syftet är att skapa digitala modeller som innehåller all viktig information 

i ett projekt. Den digitala modellen består av objekt som innehåller mängder av information 

[4]. Därför är det vanligt att enligt Ingemar Lewén (förvaltningsledare på Trafikverket) tala 

om en övergång från ”ritningsorienterat till objektorienterat arbetssätt”. 
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BIM handlar således om att skapa smarta modeller med objekt och objektinformation, som 

kan användas och utnyttjas av alla som är involverade i ett projekt under hela dess livscykel 

[5]. Arbetsmetoden BIM medför en effektivare informationshantering och därmed ökar den 

lönsamheten [6]. En bransch som starkt influerats av den tekniska revolutionen som BIM 

utgör är byggsektorn, där digitaliseringsarbete pågår hela tiden.  BIM-modeller möjliggör 

en samlingspunkt av nödvändig information, vilket reducerar antalet fel. Trots den effekti-

vitet, som BIM-modeller medför, kräver de mer tid och resurser jämfört med framtagningen 

av traditionella 2D-ritningar. Däremot vägs detta upp av de tids- och kostnadsbesparingar 

som uppkommer efter en långsiktig användning [7, 8]. 

I upphandlings-, planerings- och projekteringsfasen för ett projekt kan BIM användas. Flera 

involverade parter kan uppnå komplexa mål genom den helhetssyn med möjligheten att 

redan under ett projekts början, kunna se slutresultatet och därefter arbeta enligt det visuella 

målet, vilket ökar förståelsen för vad som kommer att byggas och hur det kommer att se ut 

när det är färdigbyggt. Därmed skapas en bättre samordning för alla som är involverade i ett 

projekt. Dessutom skapar BIM möjlighet att kategorisera och spara informationen om ob-

jekten, för att dels använda den för andra ändamål, såsom redovisning i tabeller, dels an-

vända den i fortsatt driftskede. 

BIM är ett omfattande förändringsprojekt, eftersom det inte bara är tekniken som ska fun-

gera utan även människors arbetssätt och tänkande kring projekteringen måste förändras. 

Användningen av BIM införs därför successivt i företag, med början genom att fördefiniera 

objektinformationen, för att därefter successivt skapa 3D-modeller med objekt, som inne-

håller adekvat information [5, 7]. 

Syftet i detta arbete är att använda BIM för att på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt han-

tera och skriva ut objektinformation för materielförteckningar och tavellistor. Genom att 

tillföra information till ritningsobjekten blir de informationsbärare och därmed ”smarta” 

objekt. I arbetet behandlas eller skapas inte några 3D-modeller, utan arbetet sker i en geo-

grafisk 2D-ritning och en stomritning. BIM har i detta arbete en viktig betydelse då arbets-

metoden behandlar bland annat frågor om hur informationen om en anläggning, modell 

eller ritning på ett effektivt sätt kan presenteras. 
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2.1.1 Tidigare arbete inom BIM 
 

I Mattias Gustafssons examensarbete “Tillämpningar och möjligheter med BIM inom bygg-

branschen” utvecklades en prototyp av en klient, som kunde läsa och skriva in en viss in-

formation till en BIM-modell. Klienten läste in en specifik BIM-modell och skapade möj-

lighet att ändra eller lägga till objektinformation i denna. Ett användningsområde för detta 

är exempelvis när en viss objektinformation behöver ändras eller läggas till vid renovering-

ar eller tillbyggnader. I klienten skedde inga konstruktioner, utan de skapades av CAD-

programvaror, som överfördes till en BIM-modell. Fördelen med klienten var att den för-

bättrade informationshanteringen mellan samtliga aktörer involverade i ett projekt [9].  

 

2.1.2 Pågående och tidigare arbete inom BIM på Sweco Rail  
 

I Sweco Rail pågår ett BIM-utvecklingsarbete för att möjliggöra automatgenerering av 

olika tabelltyper med hjälp av objektorienterad informationshantering. Sweco Rail har    

tidigare undersökt möjligheterna att i CAD-programvaran MicroStation V8i fördefiniera     

objektinformation. Funktioner som tidigare har studerats är Tags och Tag Reports. Genom 

funktionen Tags kan objektinformation fördefinieras och med funktionen Tag Reports kan 

den fördefinierade objektinformationen skrivas ut i olika tabelltyper [10, 11]. Detta arbets-

sätt används för att skriva ut omkring ett tiotal av de hundratal tabelltyper som används 

inom konsultföretaget.   

Examensarbetet är en del av det pågående utvecklingsarbetet på Sweco Rail för att skapa ett 

arbetsflöde för automatgenerering av materielförteckningar för stomritningar och tavellistor 

för geografiska 2D-ritningar. Dessa skrivs idag ut manuellt. 

 

2.2 Stomritningar och geografiska 2D-ritningar för järnvägen  
 

En stomritning är en ritning som återanvänds i flera projekt, där små modifieringar –     

beroende på tillämpningen – utförs. En stomritning kan exempelvis illustrera vilka kompo-

nenter som ingår i ett elskåp. Några sådana komponenter är lågspänningstransformatorer, 

dvärgbrytare och reglerbara motstånd.  I figur 2.1 visas ett exempel på hur en stomritning 

för ett elskåp kan se ut. 
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Figur 2.1: Stomritning för ett elskåp (källa: ERTMS projekteringsavdelningen på Sweco 

Rail). 

 

En geografisk 2D-ritning är en översiktlig bild av hur en järnvägssträcka är utformad,        

se figur 2.2. Ritningen visar de objekt som används på järnvägssträckan. Ett exempel         

på objekt som används i en järnväg kan vara ett elskåp. Ett objekt i en geografisk 2D-

ritning visualiseras med en symbol. Ritningen består av linjer med olika linjestilar och    

linjefärger applicerade på en plan yta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2: Geografisk 2D-ritning för en järnvägssträcka (källa: Signalprojekteringsavdel-

ningen på Sweco Rail). 
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2.3 Materielförteckningar och tavellistor 
 

Objektinformationen för de objekt som ingår i en järnvägsritning avgör i vilken tabelltyp 

den ska skrivas ut i. Några vanliga tabelltyper som används är materielförteckningar och 

tavellistor. I en materielförteckning anges information om de komponenter som ingår i ett 

objekt [12]. Till exempel anges för objektet elskåp: Benämning, typ, post, fabrikat, antal 

och de positioner komponenterna har i elskåpet, se tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1: Materielförteckning (källa: ERTMS projekteringsavdelningen på Sweco Rail). 

 

 

 

 

 

En tavellista innehåller information om de tavlor som finns utplacerade på en järnvägs-

sträcka. Det finns olika typer av tavlor beroende på ändamålet. Hastighetstavlor och orien-

teringstavlor är några exempel på olika taveltyper, se tabell 2.2.   

 

Tabell 2.2: En tavellista som innehåller fyra typer av tavlor (källa: Signalprojekteringsav-

delningen på Sweco Rail). 

 

 

 

 

 

2.4 MicroStation 
 

MicroStation är en CAD-programvara från programvaruleverantören Bentley Systems. 

Programvaran grundades som MicroStation 2,0 och vidareutvecklades till MicroStation 

V8i. Den senaste versionen är MicroStation Connect Edition [13]. Programvarans uppgift 
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är att skapa och förvalta världens infrastruktur, byggnader, energinät och järnvägar. Micro-

Station förbättrar informationshanteringen genom att utnyttja informationsdelning mellan 

olika avdelningar inom företag under hela livscykeln för infrastrukturen [14]. Programvaran 

används i design- och konstruktionsprojekt för att modellera, dokumentera och visualisera 

2D- och 3D-modeller [15]. 

 

2.4.1 MicroStation Connect Edition  
 

MicroStation Connect Edition är den första versionen med molntjänster, vilket innebär att 

projektörer kan arbeta var, när och med vilken enhet som helst via uppkoppling till internet. 

Ett sådant flexibelt arbetssätt underlättar arbetet, då projektörerna inte längre är begränsade 

till en bestämd arbetsplats [16]. Connect Edition kompletterades med bland annat funktion-

erna Item Types och Reports för att skapa icke-grafiska attribut och för att kunna skriva ut 

dem [11]. I övrigt ingår alla funktioner som fanns i den tidigare versionen MicroStation V8i 

i Connect Edition [13]. Här nedan beskrivs några funktioner i Connect Edition som möjlig-

gör fördefiniering av objektinformation och utskrivning av denna. 

 

2.5 Funktionerna Item Types, Attach Item, Explorer och Import/Export 
 

Med funktionen Item Types kan ett objektbibliotek skapas för att därefter skapa objekttyper 

som kan definieras med objektegenskaper, exempelvis position och benämning, se figur 2.3 

för ett exempel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figur 2.3: Ett skapat objektbibliotek med objekttyper och objektegenskaper. 
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Objekttyperna kan sedan med hjälp av funktionen Attach Item tilldelas till objekten på en 

ritning, vilket innebär att varje objekt får en egen objekttyp med tillhörande egenskaper 

[17]. Därefter kan funktionen Explorer markera vilka objekt, som har tilldelats objekttyper 

och därmed skapas en överblick över de tilldelade objekten [18]. 

Med funktionen Import/Export kan objektbiblioteket exporteras till en Excel-fil, som kan 

sparas i en databas. Behörig personal kan då importera Excel-filen till en ritning för att   

använda de skapade objekttyperna [19]. 

 

2.6 Funktionen Properties 

 

I funktionen Properties visas objektinformationen för ett objekt som har blivit tilldelat en 

objekttyp, se figur 2.4. Ändringar av objektinformationen kan även göras i funktionen   

Properties. En sådan objektinformationsändring ändrar enbart objektinformationen för det 

specifika objektet i ritningen och inte informationen i objektbiblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 2.4: Objektinformationen för objekttypen “Spårledningsdrossel”. 
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2.7 Funktionen Reports och Key-in 
 

När objekten har tilldelats objekttyper kan med hjälp av funktionen Reports en tabell med 

objektinformation skapas och skrivas ut på en ritning. Det går även att välja att exportera en 

skapad tabell till en Excel-fil, se figur 2.5. Om en tabell med objektinformation skrivs ut på 

en ritning innebär det att den skrivs ut i en DGN-fil. DGN-filen är den filen som används i 

programvaran MicroStation för design och konstruktion av ritningar och modeller.  

 

 

 

 

 

 

                  Figur 2.5:  Exportmöjligheten med funktionen Reports. 

I funktionen Reports väljs vilka objekttyper och vilka objektegenskaper som ska skrivas ut   

i en tabell. Endast objektegenskaper för de objekttyper som har tilldelats objekten med 

funktionen Attach Item kan skrivas ut med funktionen Reports [20]. 

Funktionen Key-in används för att ange kommandon i programvaran. Objektinformations-

ändringar som genomförts i funktionen Properties, inklusive objektinformationen för     

objekttyper som tagits bort/lagts till på en ritning, kan uppdateras automatiskt i en utskriven 

tabell på ritningen om kommandot “table refresh all” matas in [21].   

 

2.8 ProjectWise 
 

ProjectWise är ett datahanteringssystem från Bentley Systems med molntjänster för       

projektsamarbete mellan avdelningar inom ett företag. En typisk ProjectWise infrastruktur 

består av en uppsättning av servrar där data lagras i databaser. Uttag av data kan ske bero-

ende på vilken åtkomstbehörighet en användare har. Eftersom all information och alla filer 

är lagrade på en gemensam plattform erbjuds användarna en smidig och säker informa-

tionshantering. ProjectWise minskar risken för ett långsamt WAN-prestanda och datasäker-

hetsproblem [22, 23]. Uppdragsgivaren använder ProjectWise för projektlagring samt in-

formations- och dokumentationshantering. 
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2.9 Visual Basic for Applications (VBA) 
 

VBA-programmering används bland annat i programmet Excel och är en limiterad         

version av programmeringsspråket Visual Basic. Ett användningsområde inom VBA-

programmering är bland annat att skapa makron som moduler. Ett skapat makro kan använ-

das för att exempelvis automatisera en ofta förekommande process. Vid användningen av 

ett skapat makro i Excel väljs funktionen Makron samt det skapade makrots namn [24]. 

 

2.10 Effektivt och kvalitetssäkert arbetsflöde 
 

Ett arbetsflöde kan liknas vid en sekvens av operationer som beskriver hur ett arbete ska 

utföras. Ett effektivt arbetsflöde kan spara tid, eftersom arbetsprocessen redan är planerad 

och också medföra högre avkastning för företaget [25]. För att ett arbetsflöde eller en tjänst 

ska klassificeras som kvalitetssäker kan bland annat aspekterna felfrihet och pålitlighet   

undersökas. Felfriheten kan undersökas genom att analysera resultatet i relation till det för-

väntade. Pålitligheten kan undersökas genom att testa om resultatet alltid är detsamma [26]. 

Till exempel om det alltid är samma objektinformation som automatgenereras i en tavellista 

om samma objekttyper skrivs ut med funktionen Reports. 

Ytterligare en viktig aspekt relaterad till kvalitetssäkerhet är frågan om vem som har rätt   

till informationen och hur säkerheten hanteras. För detta ändamål utnyttjar företag ett 

dokumentationshanteringssystem, för att säkerställa att vital information endast tillhanda-

hålls av behörig personal. 

 

2.11 Projektekonomi  
 

Företagens rörliga kostnader varierar beroende på projektens omfattning. Kostnaderna inne-

fattar personal, material och tjänster som kan vara aktuella för projektet. Under personal-

kostnader och materialkostnader ingår bland annat löner samt utgifter för datorer och verk-

tyg. Tjänstekostnader är kostnader för bland annat programvaror och support. Utöver dessa 

rörliga utgifter finns även fasta kostnader för företag. Dessa kostnader förblir oförändrade, 

ett exempel för detta är kostnad för lokalhyra [27]. 
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2.12 Arbetsmiljö  
 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv skriver i sin artikel “Arbetsmiljö viktigt      

för hela företagets framgång”, trots att den svenska arbetsmiljön är i världsklass kan den 

fortfarande förbättras. Arbetsmiljön är av sådan stor vikt att många företag ständigt strävar 

efter förbättringar. Nöjda medarbetare gynnar företagen då arbetsprestationen ökar. Bety-

delsefull arbetsmiljöaspekt som företag tar i beaktande är hur delaktigheten upplevs bland 

medarbetarna. Ansträngningsnivån och stressnivån bland medarbetarna är även betydelse-

fulla aspekter [28]. 

 

2.13 Användbarhetstest  
 

Användbarhetstest är en testmetod som utgår från att ett system ska testas av brukare,    

eftersom det är brukarna som bäst kan bedöma om en förändring har lett till en förbättring. 

Metoden används för att undersöka hur ett system fungerar i praktiken. Det är därför viktigt 

att testet utförs under samma förutsättningar som vid användningen av systemet. Syftet med 

användbarhetstestning är att testa själva systemet och inte brukaren [29]. 

 

2.14 Intervjuer och återkoppling 
 

Ett effektivt återkopplingsverktyg som kan användas i kombination med användbarhetstest 

är kvalitativa intervjuer, som söker svar på respondenternas åsikter och intryck [30]. De tre 

vanligaste typerna av intervjuteknik är strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Vid en strukturerad intervju är både huvudfrågorna och följdfrågorna bestämda i 

förväg. Således ställs exakt samma huvudfrågor och följdfrågor till alla deltagare oavsett 

respons. Semistrukturerade intervjuer liknar strukturerade intervjuer, med den skillnaden att 

följdfrågorna är spontana och anpassas utifrån respondentens svar. Till skillnad från struk-

turerade och semistrukturerade intervjuer är den ostrukturerade intervjun inte bestämd i 

förväg, respondenten guidar själv intervjun samt leder samtalet [31]. 

 

2.14.1 Etiska forskningskrav 
 

Vetenskapsrådet i Sverige ställer upp fyra etiska forskningskrav för att skydda responden-

terna i en vetenskaplig undersökning. Dessa krav är: ”Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet”. Informationskravet innebär att deltagarna får 

kunskap om studiens syfte, var studien kommer att publiceras och deras egen uppgift i 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och att deltagaren när 

som helst kan avbryta sitt deltagande, utan att behöva ange orsak. Konfidentialitetskravet 
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innebär att deltagarna garanteras anonymitet och att de uppgifter de lämnar skyddas.    

Nyttjandekravet går ut på att informationen som lämnats bara får användas i den aktuella 

undersökningen [32].   
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras de ritningarna och tabellerna som undersöktes. Dessutom besk-

rivs valet av funktionerna för att automatgenerera materielförteckningar och tavellistor.  

Vidare beskrivs valet av undersökta aspekter relaterade till ekonomi, arbetsmiljö, effektivi-

tet och kvalitetsäkerhet. Därefter beskrivs genomförandet och den testmetod och typ av 

intervjuteknik som användes för att testa de föreslagna arbetsflödena. Slutligen redovisas de 

ekonomiska beräkningarna som utfördes. Motivering till de beslut som ligger till grund för 

de olika valen förklaras även genomgående i kapitlet. 

Examensarbetet inleddes med en förstudie för att undersöka om uppdraget från Sweco Rail 

var genomförbart inom den tillgängliga tids- och resursramen. Därefter utfördes litteratur-

studier för att få kunskap om hur programvaran MicroStation fungerar, samt för att välja 

den mest optimala versionen av programvaran för automatgenerering av materielför-

teckningar och tavellistor. Vidare undersöktes vilka ritningar, tabeller, funktioner, testme-

tod och intervjuteknik som är lämpligast att användas i arbetet.  

 

3.1 Ritningar och tabeller från Sweco Rail 
 

Två järnvägsritningar från Sweco Rail undersöktes. Ritning I visualiserar ett elskåp med 

bland annat komponenterna lågspänningstransformator och reglerbart motstånd, vilka    

visualiseras med de fyrkantiga och avlånga objekten på ritningen. Denna ritning (I) är en 

stomritning från ERTMS projekteringsavdelningen, se figur 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Ritning I (källa: ERTMS projekteringsavdelningen på Sweco Rail). 
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Ritning II är en geografisk 2D-järnvägsritning från signalprojekteringsavdelningen.       

Ritningen (II) visar trafiksignaler, tavlor och andra signalrelaterade objekt, se figur 3.2. 

 

 

 

 

 

 

            Figur 3.2: Ritning II (källa: Signalprojekteringsavdelningen på Sweco Rail). 

 

Dessa ritningar valdes för att objektinformationen för de tavlor och komponenter som 

ingick i dessa redan var utskriven i den undersökta manuellt framtagna tavellistan respek-

tive materielförteckningen. 

Tabell 3.1 nedan visar den undersökta manuellt framtagna materielförteckningen med    

objektinformation för 13 av de 19 komponenter som ingår i elskåpet i ritning I. 

Tabell 3.1: Materielförteckning (källa: ERTMS projekteringsavdelningen på Sweco Rail). 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2 nedan visar den undersökta manuellt framtagna tavellistan med objektinformat-

ion för sju av 16 tavlor på ritning II. 

Tabell 3.2: Tavellista (källa: Signalprojekteringsavdelningen på Sweco Rail). 
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För att undersöka hur objektinformationen skrevs ut när den automatgenererades valdes en 

DGN-fil för materielförteckningen och en Excel-fil för tavellistan, eftersom det manuellt 

framtagna materialet var utskrivet i dessa filtyper. För materielförteckningen valdes 13 

komponenter och för tavellistan sju tavlor att automatgenereras med objektinformation. Det 

begränsade antalet automatgenererade komponenter och tavlor berör inte själva              

utformningen av arbetsflödet, utan enbart antalet komponenter/tavlor som skrivs ut i en 

tabell. 

 

3.2 Funktioner 
 

Funktionerna Item Types och Reports valdes för att dels skapa objekttyper, dels skriva ut 

objektinformationen. En alternativ lösningsmetod hade kunnat vara att använda de tidigare 

undersökta funktionerna Tags och Tag Reports. Detta alternativ valdes bort på grund av 

programvaruleverantören Bentley Systems pågående utfasning av dessa funktioner. Funkt-

ionerna Items Types och Reports kommer att ersätta dem, eftersom dessa enligt Bentley 

Systems är mindre funktionsbegränsade. Objekttyperna som skapas med funktionen Item 

Types kan bland annat, till skillnad från funktionen Tags, tilldelas till ett enskilt objekt, 

modell eller fil [11].   

Funktionen Attach Item valdes för att tilldela objekttyper till objekten på en ritning. För att 

tydliggöra vilka objekt på en ritning som tilldelats objekttyper användes funktionen       

Explorer. För att kunna importera/exportera objektbibliotek och därmed använda objektty-

perna i flera olika projekt användes funktionen Import/Export. Funktionen Properties och 

Key-in valdes för att kunna göra objektinformationsändringar samt uppdateringar i en ut-

skriven tabell på en ritning. 

 

3.3 Ekonomiska och arbetsmiljömässiga aspekter 
 

I detta arbete valdes det att undersöka de ekonomiska aspekterna enbart i relation till de 

rörliga kostnaderna i ett projekt. De fasta kostnaderna, såsom lokalhyran, undersöktes inte 

då de inte påverkas av en automatgenerering av tabeller. Däremot påverkas de rörliga kost-

naderna, såsom personalkostnader i ett projekt. Kostnaderna för tjänster och material ex-

kluderades då projektörerna redan hade tillgång till dessa. Besparingarna, om en komponent 

i materielförteckningen respektive tavla i tavellistan automatgenereras, beräknades med 

hjälp av två ekvationer: 
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                                 TB = TM - TA                                             (1)  

TB - tidsbesparing per objekt [min] 

TM - tid för manuell framtagning per objekt [min] 

TA - tid för automatgenerering per objekt [min] 

 

                                 PB = TB *   Karbetstimme /60                         (2)  

PB - kostnadsbesparing per objekt [kronor] 

Karbetstimme - kostnad för en arbetstimme [kronor]  

     

Eftersom kostnaden för en arbetstimme på konsultföretaget varierar generaliserades den av 

deltagarna i detta arbete till 400 kronor per timme. De kostnader som uppstår om det sker 

fel i leveranserna till kunder undersöktes inte trots att dessa kan vara omfattande. Detta ef-

tersom sådana kostnader kan variera beroende på projektets omfattning och hur långt kun-

den har kommit i byggprocessen. Därav kan ett antagande inte göras.   

Att manuellt fylla i objektinformation i en materielförteckning eller tavellista är ett        

krävande repetitivt arbete. Därför analyserades även hur arbetsmiljön påverkades av en 

automatgenerering av dessa tabelltyper. Aspekten som valdes för analysen är relaterad till 

ansträngningsnivån. Arbetsmiljöaspekter såsom stressnivå och delaktighet vid beslutsta-

gandet valdes bort på grund av tidsbrist. Därför ställdes enbart frågor relaterade till        

ansträngningsnivån. Det vill säga om projektörerna anser att en automatgenerering innebär 

att framtagningen av tabellerna blir mindre ansträngande.     

 

3.4 Effektivitet och kvalitetssäkerhet 
 

I ekvation 1 jämfördes tiden att automatgenerera objektinformation för ett objekt i en tabell 

med den tid det tar för att manuellt skriva in informationen för samma objekt. Därav kunde 

en slutsats dras gällande tidsbesparingen och därmed effektiviteten.  

Kvalitetssäkerheten undersöktes genom att jämföra objektinformationen som automatgene-

rerades med informationen som manuellt skrivits in. Detta för att säkerställa att det var kor-

rekt objektinformation som automatgenererades. Aspekten pålitlighet undersöktes genom 

att automatgenerera samma objektinformation tre gånger. För att fastställa vem som har rätt 

till informationen och hur säkerheten hanteras användes datahanteringssystemet Project-

Wise. 
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3.5 Genomförande 
 

Nedan beskrivs genomförandet för att lösa examensarbetets problemställning. 

 

3.5.1 Skapa objekttyper  
 

Med hjälp av funktionen Item Types skapades objektbibliotek i ritning I och II. Ritning I:s 

objektbibliotek döptes till “Komponenter för elskåp” och ritning II:s till “Taveltyper”. Där-

efter skapades i ritning I:s objektbibliotek en objekttyp för var och en av de 13 första kom-

ponenterna i den manuellt framtagna materielförteckningen, se figur 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figur 3.3: Skapade objekttyper i ritning I. 

 

Sedan skapades objektegenskaper för respektive objekttyp. Objektegenskaperna som re-

spektive objekttyp skapades med i ritning I var: Position (Pos), Benämning, Antal, Post, 

Fabrikat/Lev, Typ, Lev-Artnr och Anmärkning, se figur 3.4 för ett exempel. 

 

 

 

 

 

 

                        Figur 3.4: Objektegenskaper för objekttypen “Transformator 24V”. 
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De konstanta objektegenskaperna i ritning I, som inte påverkades av tillämpningen var: 

Benämning, Fabrikat/Lev, Typ och Lev-Artnr. Dessa fördefinierades med information,  

medan de objektegenskaperna som varierade beroende  på  tillämpningen  definierades     

med ett streck. Projektören kunde med anledning av detta observera saknaden av infor-

mation i objektegenskaperna för att därefter i ett senare skede fylla i informationen om  

dem i funktionen Properties.  

I ritning II:s objektbibliotek skapades en objekttyp för var och en av de sju första tavlorna 

som manuellt skrivits ut i tavellistan. Därefter skapades objektegenskaper för respektive 

objekttyp. Vidare fördefinierades objektegenskaperna med information för respektive ob-

jekttyp, vilket gällde de objektegenskaperna som inte varierade beroende på tillämpningen. 

Egenskaperna som varierade beroende på tillämpningen definierades också med ett streck. 

 

3.5.2 Tilldelning av objekttyper 
 

Med funktionen Attach Item tilldelades ett objekt i taget på respektive ritning en objekttyp, 

vilket innebär att det valda objektet fick en objekttyp med fördefinierade objektegenskaper, 

se figur 3.5 för ett exempel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5: Ett objekt på ritning I som tilldelats objekttypen “Reglerbart motstånd [0–1000 

Ohm]”. 

 

 

 



 
 
 
 

21  |  METOD OCH GENOMFÖRANDE 

3.5.3 Utskriftsfunktionen Reports 
 

I funktionen Reports valdes för respektive ritning vilka objekttyper som skulle skrivas ut. I 

figur 3.6 visas dessa för ritning I. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figur 3.6: Valda objekttyper för ritning I. 

Därefter valdes för respektive ritning vilka objektegenskaper som skulle skrivas ut för varje 

objekttyp. I detta arbete skrevs alla de fördefinierade objektegenskaperna för varje objekt-

typ ut. Objekttyperna för ritning I skrevs ut med hjälp av funktionen Reports i ritningens 

DGN-fil, medan objekttyperna för ritning II skrevs ut i en Excel-fil. Se tabell 3.3 i bilaga 6 

och tabell 3.4 i bilaga 7, för att se hur den utskrivna tavellistan respektive materielförteck-

ningen såg ut.  

Funktionen Reports skrev ut respektive objekttyps egenskaper i kolumner på en rad, vilket 

innebar att den hoppade vidare till nästa rad och skrev ut nästa objekttyps objektegenskap-

er. Därför blev tabellerna inkorrekta, vilket framgår av tabellerna 3.3 och 3.4. Det fanns två 

sätt att lösa problemet. Den första lösningen, i fortsättningen benämnd metod A, gick ut på 

att det först skapades och namngavs kolumner manuellt i funktionen Reports. Sedan valdes 

för respektive objekttyp vilken objektegenskap som skulle skrivas ut i en skapad kolumn. 

Därefter skrevs materielförteckningen direkt ut på stomritningen. Materielförteckningens 

layout ändrades manuellt för att efterlikna den manuellt framtagna materielförteckningen, 

se tabell 3.5. 
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Tabell 3.5: Automatgenererad materielförteckning. 

 

 

 

 

Metod A genomfördes även för tavellistan och den skrevs ut i en Excel-fil, se tabell 3.6. 

 

Tabell 3.6: Automatgenererad tavellista. 

 

 

 

Inkluderingen av objektegenskaper för varje manuellt skapad kolumn är ett engångsarbete. 

Därför bedömdes metod A vara effektiv vid automatgenerering av materielförteckningar för 

stomritningar. Eftersom en stomritning alltid finns i en och samma DGN-fil kan materiel-

förteckningen redan vara utskriven på ritningen och behöver inte skrivas ut varje gång. An-

ledningen är att den enbart behöver uppdateras vid objektinformationsändringar eller när    

objekttyper tas bort eller läggs till på stomritningen.  

Däremot bedömdes metod A inte vara effektiv för automatgenerering av tavellistor för geo-

grafiska 2D-ritningar, då det inte går att skriva ut en tavellista i en geografisk 2D-ritning 

och sedan modifiera den. Detta beror på att det inte är samma DGN-fil som används för 

varje geografisk 2D-ritning. I stället valdes att i programmet Excel modifiera den inkorrekta 

tavellistan som funktionen Reports skrev ut. I fortsättningen benämns denna metod för  

metod B, vilken bedömdes vara mer effektiv, eftersom arbetsmomentet - att i funktionen 

Reports välja vilka objektegenskaper som ska skrivas ut - tar mindre tid att genomföra. 

I Excel-filen där tavellistan var utskriven togs alla tomma celler bort och alla kolumner som 

innehöll information flyttades åt vänster. Dessutom anpassades rubrikerna på tabellen för 

att efterlikna den manuellt framtagna tavellistan för ritning II. Allt detta gjordes med ett 

utvecklat makro som användes i programmet Excel. Se bilaga 5, för det utvecklade makrots 

“SkapaTavellista” VBA-kod. När makrot exekverat klart var den inkorrekta tavellistans 

struktur utformad på samma sätt som den manuellt framtagna tavellistan, det vill säga på 

samma sätt som tabell 3.6 ovan visar. 
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För att testa aspekten pålitlighet upprepades därefter två gånger automatgenereringen av 

både tavellista och materielförteckning. Upprepningen gav exakt samma resultat som    

tidigare.  

För att hantera informationssäkerheten exporterades med funktionen Import/Export det 

skapade objektbiblioteket i ritning II till en Excel-fil som sparades i ProjectWise. Detta för 

att endast projektörer på Sweco Rail kan använda det skapade objektbiblioteket. Då ritning 

I var en stomritning, där själva ritningen återanvänds, exporterades inte objektbiblioteket 

för ritningen, utan istället var det själva ritningen som sparades i ProjectWise.  

Slutligen utformades två arbetsflöden. Ett arbetsflöde för automatgenerering av materielför-

teckning för ritning I och ett för automatgenerering av tavellista för ritning II. 

 

3.5.4 Användbarhetstest 
 

Användbarhetstest valdes för att testa de föreslagna arbetsflödena. Två projektörer från 

signalprojekteringsavdelningen som manuellt hade skapat tavellistor för geografiska 2D-

ritningar testade det föreslagna arbetsflödet för tavellistan. Två andra projektörer från 

ERTMS projekteringsavdelningen som manuellt hade skapat materielförteckningar för 

stomritningar testade det föreslagna arbetsflödet för materielförteckningen. En alternativ 

testmetod skulle kunna ha varit att en kravspecifikation använts, för att värdera resultatet av 

automatgenereringarna. Då en förbättring alternativt försämring tydligast uppfattas av de 

som nyttjar arbetsflödet, uteslöts denna metod. 

Användbarhetstestet inleddes med en genomgång av hur arbetsflödet fungerar för respek-

tive ritning och tabelltyp. Vidare redogjordes Vetenskapsrådets etiska principer för projek-

törerna som därefter fick testa arbetsflödet för de automatgenererade tabellerna. Sedan in-

tervjuades projektörerna om hur arbetsflödet fungerar i praktiken och hur det påverkar de 

ekonomiska och arbetsmiljömässiga aspekterna. Samtliga projektörer i detta arbete var 

anonyma samt välinformerade om studiens syfte och sin egen roll i undersökningen. Deras 

information skyddas och används endast i detta arbete. 

 

3.5.5 Intervjuer 
 

En kvalitativ intervjumetod som söker svar på respondenternas intryck och åsikter valdes, 

då projektörernas upplevelser av det föreslagna arbetsflödet var det som efterfrågades. Se-

mistrukturerade intervjuer med ett fåtal öppna frågor, som ger respondenterna möjlighet att 

utveckla sina svar och intervjuaren möjlighet att ställa spontana följdfrågor, ansågs lämp-

ligast. Under en semistrukturerad intervju kan respondenten ange egna synpunkter som 
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utvecklarna inte haft i åtanke under utformningen av intervjufrågorna, vilket kan berika 

resultatet.  

I bilaga 1 respektive 2 finns de frågor som ställdes till projektör 1 och 2 som arbetar på  

signalprojekteringsavdelningen. I bilaga 3 respektive 4 återfinns frågorna som ställdes till 

projektör 3 och 4 som arbetar på ERTMS projekteringsavdelningen. Svaren från projektö-

rerna finns utskrivet under varje fråga i bilagorna. 

 

3.5.6 Ekonomiska beräkningar 

 

Formlerna 1 och 2 användes för beräkning av tids- och kostnadsbesparingen vid automat-

generering av en komponent i materielförteckningen respektive tavla i tavellistan. Eftersom 

två projektörer testade det föreslagna arbetsflödet för respektive ritning och tabell beräkna-

des ett medelvärde av tids- och kostnadsbesparingen. Detta för att få ett mer verkligt värde.   

Arbetsflöde - automatgenerering av en tavellista  

 

Projektör 1:  

TB1 = TM1 - TA1 = 7 - 4 = 3 min                                                     (1) 

PB1 = TB1 * Karbetstimme /60 = 3 * 400/60 = 20 kronor                    (2) 

 

Projektör 2:     

TB2 = TM2 - TA2 = 5 – 2,5 = 2,5 min                                              (1) 

PB2 = TB2 * Karbetstimme /60 = 2,5 * 400/60 ≈ 17 kronor                 (2) 

               

Medelvärde av PB1 och PB2: 

TM = (TB1 + TB2) /2 = (3+2,5) / 2 ≈ 3 min 

PM = (PB1 + PB2) /2 = (20 + 17) /2 ≈ 19 kronor  

 

Samma beräkningar utfördes för arbetsflödet för att automatgenerera materielförteckningar, 

vilket gav TM ≈ 8 min och PM ≈ 50 kronor. 

 

 



 
 
 
 

25  |  RESULTAT 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet, vilket är två arbetsflöden. Ett för att 

automatgenerera en tavellista och ett för att automatgenerera en materielförteckning.       

Därefter presenteras resultatet av användbarhetstestet för de föreslagna arbetsflödena. 

 

4.1 Arbetsflöde - automatgenerering av en tavellista 
 

När projekteringen av en geografisk 2D-ritning är klar och det är dags att skapa en tavellista 

ska den sparade Excel-filen som innehåller det skapade objektbiblioteket i ProjectWise im-

porteras till arbetsritningen. Därefter ska de skapade objekttyperna tilldelas till tavlorna på 

ritningen. 

Funktionen Explorer markerar de tavlor som har tilldelats objekttyper och i funktionen Pro-

perties visas objektinformationen för en tavla som har blivit tilldelat en objekttyp. Vidare 

ska informationen för de objektegenskaper som inte är fördefinierad skrivas in i funktionen 

Properties. När tilldelningen av objekttyperna och objektinformationsändringarna är gjorda 

ska en tabell skapas med hjälp av funktionen Reports. I funktionen Reports ska alla objekt-

typer som önskas skrivas ut i en tavellista väljas. Därefter ska det i funktionen väljas vilka 

objektegenskaper som ska skrivas ut för respektive objekttyp. 

När dessa val är gjorda ska en tabell, som skapas i funktionen Reports, exporteras till en 

Excel-fil, där makrot “SkapaTavellista" används; sedan är tavellistan färdig. Figur 4.1   

nedan visar arbetsflödet för automatgenerering av en tavellista. 
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                                      Figur 4.1: Arbetsflödet för automatgenerering av en tavellista. 
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Om objektinformationsändringar görs i funktionen Properties eller om det tas bort objektty-

per efter att en tavellista har skrivits ut, måste en ny tavellista skrivas ut för att objektin-

formationen i tavellistan ska ändras. En sådan skrivs ut genom att i funktionen Reports 

välja att exportera en ny tabell till en Excel-fil och sedan använda det utvecklade makrot: 

“SkapaTavellista”. Ifall det, efter att en tavellista har skrivits ut, läggs till nya objekttyper 

på ritningen måste först de nya objekttyperna och sedan objektegenskaperna inkluderas i 

funktionen Reports. Därefter måste en ny tabell skrivas ut enligt anvisningarna som besk-

rivs ovan. 

 

4.2 Arbetsflöde - automatgenerering av en materielförteckning 

 

För att automatgenerera en materielförteckning ska ritning I importeras från ProjectWise. 

Eftersom komponenterna på ritningen redan har tilldelats objekttyper med fördefinierade 

objektegenskaper, behöver enbart följande modifieringar göras: 

• borttagning av komponenter som inte önskas skrivas ut, 

• tillägg av komponenter och tilldelning av objekttyper som önskas skrivas ut eller 

• ändringar av objektinformation i funktionen Properties för de befintliga komponen-

ter som önskas skrivas ut.   

Eftersom materielförteckningen redan är utskriven på stomritningen behöver enbart, bero-

ende på vilken modifiering som har gjorts på stomritningen, ett av de tre momenten utföras 

för att objektinformationen ska uppdateras i den utskrivna materielförteckningen, se figur 

4.2. 
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                                 Figur 4.2: Arbetsflödet för automatgenerering av en materielförteckning. 

 

Om det efter att en materielförteckning har uppdaterats en gång, görs objektinformations-

ändringar i funktionen Properties eller tillägg/borttagning av objekttyper på stomritningen, 

kan samma steg som beskrivs i figur 4.2 upprepas. 

 

4.3 Resultatet av användbarhetstestet för arbetsflödena 
 

Resultatet av användbarhetstestet visade att de föreslagna arbetsflödena var både mer kvali-

tetssäkra och effektivare än det befintliga manuella arbetssättet. Kvalitetssäkerheten       

berodde på att projektörerna påpekade att de föreslagna arbetsflödena var pålitligare än det 

manuella arbetssättet, eftersom en del av objektinformationen redan var fördefinierad. 

Dessutom var det samma objektinformation som automatgenererades i tavellistan och mate-

rielförteckningen som den manuellt inskrivna. Detta gäller för den objektinformation som 
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inte varierade beroende på tillämpningen och kunde därför fördefinieras. Resultaten blev 

även vid båda upprepningarna av automatgenerering densamma.  

Den ökade effektiviteten berodde på tidsbesparingen. Vid framtagning av tavellistan med 

det föreslagna arbetsflödet besparas omkring tre minuter per tavla, vilket motsvarar ungefär 

19 kronor per tavla. För materielförteckningen sparades det in omkring åtta minuter per 

komponent, vilket motsvarar ungefär 50 kronor per komponent. Rent ekonomiskt bidrar de 

föreslagna arbetsflödena till en minskad kostnad på cirka 47% per tavla vid automatgenere-

ringen av tavellistan och cirka 58% per komponent vid automatgenereringen av materielför-

teckningen. 

Projektörerna ansåg också att arbetsflödena bidrog till en bättre arbetsmiljö därför att det 

kändes mindre ansträngande att skapa en materielförteckning respektive tavellista. Detta då 

en del av objektinformationen redan var fördefinierad. Dessutom upplevde inte projektörer-

na heller några svårigheter med att lära sig använda arbetsflödena och skulle kunna tänka 

sig börja använda dem. Projektör 1 från ERTMS projekteringsavdelningen påpekade att det 

föreslagna arbetsflödet för att automatgenerera materielförteckningar för stomritningar var 

en stor framgång i det pågående utvecklingsarbetet på Sweco Rail.   
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel beskrivs metoddiskussion, resultatdiskussion och förbättringsförslag från 

projektörerna som testat de föreslagna arbetsflödena. Vidare diskuteras fördelar och nack-

delar kring att automatgenerera tabeller med objektinformation. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Funktionerna, som beskrivs i kapitel 2, undersöktes. Eftersom materielförteckningens och 

tavellistans rubriker, layout, filtyper, objekttyper och objektegenskaper skiljer sig åt är det 

inte möjligt att använda ett gemensamt arbetsflöde. Därför resulterade undersökningen i ett 

förslag till två arbetsflöden. Ett arbetsflöde för automatgenerering av materielförteckning 

för ritning I och ett för automatgenerering av tavellista för ritning II.  

För att automatgenerera en tavellista med det föreslagna arbetsflödet behöver tabellen 

struktureras om med programmet Excel. Detta för att efterlikna den manuellt framtagna 

tavellistan. Om metoden A i stället hade använts hade det utvecklade makrot i Excel inte 

behövts användas för att skriva ut tavellistan. Denna metod bedömdes däremot inte vara 

lika effektiv som metod B för att skriva ut en tavellista. Motiveringen återfinns i kapitel 

3.5.3. 

Metod B kan även användas för att skriva ut materielförteckningen. Detta genom att först 

redigera och ändra layouten i den inkorrekta materielförteckningen i Excel. Därefter klistra 

den redigerade materielförteckningen in på stomritningen. Detta arbetssätt valdes bort,  

eftersom metod A bedömdes vara effektivare då den både sparar tid och att Excel inte be-

höver användas.   

Arbetsflödena beskriver tillvägagångssättet för att skriva ut en materielförteckning med 13 

komponenter för den undersökta stomritningen och en tavellista med sju tavlor för den un-

dersökta geografiska 2D-ritningen. Projektörerna hävdar att detta inte påverkar det gene-

rella resultatet då alla materielförteckningar och tavellistor från stomritningar respektive 

geografiska 2D-ritningar är snarlika varandra. Därför kan arbetsflödena användas för vilken 

stomritning respektive 2D-ritningen som helst. 

Användbarhetstestets resultat visade att de föreslagna arbetsflödena var effektivare och 

kvalitetssäkrare än det manuella arbetssättet. Dessutom bidrog de till en minskad framställ-

ningskostnad och en bättre arbetsmiljö. Dessa slutsatser baserades enbart på de aspekter 

som undersöktes. Därför kan det finnas andra infallsvinklar som antingen bekräftar resulta-

tet eller förkastar det.  
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I detta arbete användes användbarhetstest i kombination med semistrukturerade intervjuer, 

vilka riktade sig till brukarna (projektörerna). Detta var fördelaktigt eftersom det är använ-

darna som bäst kan avgöra och bedöma om förändringen har lett till en förbättring. Detta då 

de dels har erfarenheter av det manuella arbetssättet, dels eventuellt ska hantera det automa-

tiserade arbetsflödet i framtiden. Valet av intervjuteknik ansågs även lämpligt, eftersom 

intervjun upplevdes mer som ett samtal än ett formellt förhör. Intervjutekniken gav också 

projektörerna utrymme att komma med egna reflektioner som annars kunde ha missats av 

författarna. 

För de fyra projektörerna som intervjuades blev Vetenskapsrådets etiska principer betydel-

sefulla då respondenterna klart och tydligt fick kännedom om sin egen roll i undersökning-

en. De blev också medvetna om möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst. Dess-

utom var de tacksamma för sin anonymitet och att den informationen de lämnade endast 

skulle vara tillgänglig för den aktuella undersökningen. Framförallt tycktes de vara glada 

över att deras åsikter efterfrågades. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Med hjälp av formel 1 och 2 beräknades besparingarna om en komponent i materielförteck-

ningen respektive tavla i tavellistan automatgenereras. Värden på den besparade tiden som 

användes i formel 2 var ett ungefärligt värde, vilket beror på att projektörerna som intervju-

ades inte kunde uppskatta en exakt siffra på tidsbesparingen. Dessutom beräknades ett me-

delvärde av tids- och kostnadsbesparingen eftersom två projektörer testade det föreslagna 

arbetsflödet för respektive ritning och tabell. Därför finns det en viss felmarginal på vär-

dena som presenterades i arbetet.  

Varken en tavellista eller en materielförteckning skrivs ut helt automatiskt med de före-

slagna arbetsflödena vilket beror på de undersökta funktionernas begränsningar och på att 

den objektinformation som varierar beroende på tillämpningen inte går att definiera per 

automatik. För en materielförteckning är arbetsflödet mer automatiserat. Detta eftersom 

objekttyperna redan har tilldelats till komponenterna på stomritningen. Dessutom har ob-

jekttyper och objektegenskaper redan valts i funktionen Reports. Därför behöver enbart ett 

av de tre stegen som beskrivs i figur 4.2 utföras. 

Olika åsikter kring ordet automatgenerering kan föreligga då det gäller hur automatiska 

arbetsflödena egentligen är. Därför förelåg svårigheter med att mäta detta. I detta arbete 

blev projektörernas åsikter normgivande. De framhöll att de föreslagna arbetsflödena till 

skillnad från dagens arbetssätt var mer automatiserade även om automatiseringen inte var 

hundraprocentig. Därmed blev arbetsflödena ett förslag på hur tavellistor och materielför-

teckningar kunde skrivas ut på ett automatiserat sätt. 
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BIM som är en modern arbetsmetod i byggprocesser medför ett effektivare och mer kvali-

tetssäkert arbetssätt för projektering av järnvägsritningar. Allt fler företag försöker väva in 

BIM-lösningar i sin verksamhet. Det finns flera studier inom området BIM, bland annat ett 

examensarbete av Mattias Gustafsson, det tidigare genomförda arbetet i Sweco Rail och 

detta examensarbete. Förhoppningsvis har detta examensarbete bidragit till att identifiera ett 

arbetsflöde som kan användas för automatgenerering av tabeller inom flera teknikområden i 

Sweco Rail. 

 

5.3 Förslag från projektörerna 
 

Projektör 1 från signalprojekteringsavdelningen föreslog att objekttyper kopplas ihop med 

objekten som används vid projekteringen för att slippa tilldela dem manuellt. Denna möj-

lighet undersöktes men den fungerade inte på grund av begränsningen av funktionen Item 

Types. Funktionen kan i dagsläget enbart användas för att skapa icke-grafiska attribut som 

sedan kan tilldelas till objekten på en ritning. Den kan således inte skapa objekttyper, som 

sedan kopplas ihop med objekten som används vid projekteringen.  

Förslaget från projektör 1 från ERTMS projekteringsavdelningen, att undersöka möjlighet-

en att skriva ut materielförteckningen på en annan DGN-fil än den som stomritningen fanns 

i, visade sig däremot vara möjlig. Detta kan göras genom att referera in stomritningen, där 

objekten på ritningen har tilldelats objekttyper, till en önskad DGN-fil. Objektinformation-

en i den utskrivna materielförteckningen på en annan DGN-fil än den som stomritningen 

fanns i kunde även automatiskt uppdateras ifall det skedde förändringar i objektinformat-

ionen i den inrefererade stomritningen. 

Förslaget från projektör 2 från signalprojekteringsavdelningen, undersöktes inte. Vilket 

berodde på att den begränsade tidsramen för detta arbete. Projektör 2 från ERTMS projek-

teringsavdelningen uppgav inget förbättringsförslag.   

 

5.4 Hållbar utveckling 
 

Att ta fram ett arbetsflöde för att automatgenerera tabeller med objektinformation kan för-

bättra arbetsmiljön för projektörerna. Genom att underlätta för projektörerna att hålla reda 

på alla ritningsobjekt och de förändringar som sker minskar ansträngningen för dem, vilket 

förbättrar deras arbetsmiljö. En bättre arbetsmiljö bidrar enligt Arbetsmiljöpolitiska kun-

skapsrådets rapport “God arbetsmiljö - en framgångsfaktor” till att arbetsprestationen ökar 

och risken för psykisk ohälsa minskar [33].  
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Ett arbetsflöde för att automatgenerera tabeller med objektinformation är inte bara gynn-

samt för arbetsmiljön, utan även ekonomiskt lönsamt för företag. Det automatiserade     

arbetsflödet minskar risken för fel, vilket annars medför ökade kostnader och kan drabba  

kundens arbetsprocess eftersom revideringar måste ske i efterhand. De anställda skulle där-

emot kunna uppleva att det påverkar deras arbete negativt eftersom de får kortare tid på sig 

att slutföra ett projekt. Delar av det automatiseras och därmed blir tidsintervallen för ett 

projekt kortare. Detta skulle kunna öka stressen hos projektörerna då det gäller deras     

arbetssituation, men även öka oron över att förlora jobbet, eftersom automatiseringen ersät-

ter deras arbetsuppgifter. Sådana rädslor är inte helt tagna ur luften utan helt realistiska och 

enligt rapporten “Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” från Stiftelsen för Strategisk 

Forskning beräknas 53% av dagens anställda kunna ersättas av digital teknik fram till år 

2034 [34].  

Långsiktigt har alla innovationer som effektiviserar och kvalitetssäkrar järnvägsbyggandet 

en positiv effekt på miljön. Behovet att utveckla och bygga nya järnvägar är globalt och 

därför blir varje aktivitet som påskyndar utbyggnaden av järnvägsnäten ett viktigt steg 

närmre en minskning av koldioxidutsläpp. Detta leder således till att för varje byte av trans-

porter som drivs med fossilbränsle till järnvägstransporter så infinner sig en vinst för miljön 

[35]. 
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6 Slutsatser 

Idag är behovet av att bygga nya järnvägar och utveckla de befintliga påtaglig. Därför är 

varje tidsbesparande moment vid projektering av järnvägsbyggen betydelsefull. Ett sätt att 

reducera framställningstiden är att automatisera olika delar av arbetet, bland annat projekte-

ringsfasen, vilket detta examensarbete har fokuserat på. Målet med examensarbetet var att 

utforma ett arbetsflöde för automatgenerering av materielförteckningar för stomritningar 

och tavellistor för geografiska 2D-ritningar. Målet uppnåddes med undantaget att arbetet 

resulterade i två arbetsflöden. Ett för att automatgenerera materielförteckningar för stomrit-

ningar och ett för att automatgenerera tavellistor för geografiska 2D-ritningar. Det förelåg 

vissa svårigheter med att avgöra hur automatiserade arbetsflödena var. Genom att rutine-

rade projektörer inom området besvarade frågan i en intervju blev det möjligt att precisera 

resultatet. Projektörerna ansåg att de föreslagna arbetsflödena var, trots att de inte var fullt 

ut automatiserade, betydligt effektivare och kvalitetssäkrare än det befintliga manuella ar-

betssättet. 

Effektiviteten berodde på besparad tid som i sin tur sänkte framställningskostnaderna med 

cirka 47% per tavla vid automatgenereringen av tavellistan och cirka 58% per komponent 

vid automatgenereringen av materielförteckningen. Kvalitetsäkerheten fastställdes dels ge-

nom att det var samma objektinformation som automatgenererades i dessa tabelltyper som 

den manuellt inskrivna, dels på pålitligheten för de föreslagna arbetsflödena. Dessutom 

bidrog de föreslagna arbetsflödena till arbetsmiljömässiga fördelar, då det enligt projektö-

rerna, som testat arbetsflödena blev mindre ansträngande att skapa en materielförteckning 

respektive tavellista.  

 

6.1 Vidare studier  
 

För vidare studier vore det givande att:  

• Utföra användbarhetstest med flera projektörer för att få en klarare bild av hur de 

föreslagna arbetsflödena fungerar i praktiken. Vidare skulle det också vara av in-

tresse för att få mer precisa värden på tids- och kostnadsbesparingen.  

 

• Göra en investeringskalkyl för att undersöka om det är gynnsamt att implementera 

de föreslagna arbetsflödena i Sweco Rail. I investeringskalkylen kan kostnader 

såsom utbildning och tid för att skapa objekttyper tas i beaktande. 
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Bilagor 

1. Intervjufrågor och svar (Projektör 1 från signalprojekteringsavdelning) 

 
1. a) Hur många minuter tar det att manuellt skriva ut informationen för en tavla på 

tavellistan? 

Det är svårt att uppskatta eftersom det varierar beroende på vad det är för typ av tavla. Men 

min uppskattning skulle vara att det i genomsnitt tar ungefär sju minuter per tavla som   

manuellt skrivs in. 

1. b) Hur många minuter tog det när du använde det föreslagna arbetsflödet för att 

skriva ut informationen för en tavla på tavellistan? 

Det är också svårt att uppskatta en exakt siffra, men ungefär fyra minuter. 

 

2. Upplever du mindre psykisk ansträngning vid användning av det föreslagna arbets-

flödet jämfört med det manuella arbetssättet? Bidrar arbetsflödet till en bättre ar-

betsmiljö? 

Ja, det känns mindre ansträngande eftersom det är enkelt att tilldela objekttyper till objekten 

på ritningen och ifyllningen av informationen, som varierar beroende på tillämpningen sker 

på ett smidigt sätt i funktionen Properties. 

Dessutom känns det roligare och mer involverat att jobba i ett projekt vilket skapar en 

bättre arbetsmiljö för mig. Det är roligare och känns mer involverat att arbeta i DGN-filen 

där ritningen finns för att skapa tavellistan till skillnad från att arbeta i Excel. Jag tycker 

också att det känns mer säkert att i DGN-filen där ritningen finns fylla i informationen för 

de tavlorna som finns på ritningen. Det är för att jag har en bättre syn på exempelvis vilken 

sida av spåret en tavla står på. Sedan tycker jag att makron som ni har skapat i Excel är bra 

eftersom det förenklar arbetet ännu mer. 

 

3. Tycker du att det föreslagna arbetsflödet är mer pålitligt och kvalitetssäkert än det 

befintliga manuella arbetssättet? 

Ja, det tycker jag. Risken för fel har minskats eftersom en del av informationen redan är 

fördefinierad. Risken för fel minskar också med tanke på det jag nämnde tidigare om att det 

är mer säkert att i DGN-filen där ritningen finns fylla i informationen för de tavlorna som 

finns på ritningen. Vilket, som jag sade tidigare, beror på att man har en bättre syn på ex-

empelvis vilken sida av spåret en tavla står på. 



 
 

 
  

  

4. Upplever du några svårigheter med att lära dig det föreslagna arbetsflödet, i så fall 

vilka svårigheter upplever du? 

Jag upplever personligen inga svårigheter. Men i och med att det är en förändring jämfört 

med hur man idag jobbar så kan det upplevas lite svårt för vissa som inte är jättetekniskt 

kunniga. Men jag tror att när man väl kommer igång så kommer det inte vara några       

problem även för de som inte är jättetekniska. 

  

 5. Skulle du kunna tänka dig börja använda det föreslagna arbetsflödet? 

Ja! 

  

6.  Anser du att en tavellista skrivs ut på ett automatiserat sätt med det föreslagna 

arbetsflödet? 

Till skillnad från det arbetet som jag utför idag är arbetsflödet automatiserat. Men den är 

självklart inte hundraprocentig, vilket i för sig är förståeligt eftersom all information om en 

tavla inte går att fördefiniera, eftersom det varierar beroende på tillämpningen. 

  

7.  Har du några utvecklingsförslag för att förbättra det föreslagna arbetsflödet? 

Ja, det jag kan komma på just nu är att kolla upp möjligheten att när ett objekt på ritningen 

placeras ut så innehåller den redan en objekttyp, så att jag slipper tilldela en objekttyp till 

den på ritningen. 
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2. Intervjufrågor och svar (Projektör 2 från signalprojekteringsavdelning) 

 
1. a) Hur många minuter tar det att manuellt skriva ut informationen för en tavla på 

tavellistan? 

Det är svårt att säga, eftersom det varierar beroende på vad det är för typ av tavla. Men i 

genomsnitt tar det cirka fem minuter.   

1. b) Hur många minuter tog det när du använde det föreslagna arbetsflödet för att 

skriva ut informationen för en tavla på tavellistan? 

Det är också svårt att säga, men i genomsnitt cirka två och en halv minuter. 

 

2. Upplever du mindre psykisk ansträngning vid användning av det föreslagna arbets-

flödet jämfört med det manuella arbetssättet? Bidrar arbetsflödet till en bättre ar-

betsmiljö? 

Ja, det skulle jag vilja säga. En del av informationen är redan fördefinierad, vilket gör att 

man bara behöver fokusera på den delen som inte är fördefinierad. Dessutom blir framtag-

ningsprocessen roligare, då det manuella arbetssättet är ganska tråkig. 

 

3. Tycker du att det föreslagna arbetsflödet är mer pålitligt och kvalitetssäkert än det 

befintliga manuella arbetssättet? 

Ja, det tycker jag. Den minskar ju risken för fel eftersom en del av informationen är redan 

fördefinierad.  

 

4. Upplever du några svårigheter med att lära dig det föreslagna arbetsflödet, i så fall 

vilka svårigheter upplever du? 

Nej, jag upplever inga svårigheter. Men generellt sett är allting svårt i början, men sen lär 

man sig det.  

 

 5. Skulle du kunna tänka dig börja använda det föreslagna arbetsflödet? 

Ja, det skulle jag.   

 



 
 

 
  

6.  Anser du att en tavellista skrivs ut på ett automatiserat sätt med det föreslagna 

arbetsflödet? 

Ja, det skulle jag vilja säga. Däremot skrivs inte en tavellista ut helt automatiskt, men en 

stor del av arbetet är automatiserad.   

 

7.  Har du några utvecklingsförslag för att förbättra det föreslagna arbetsflödet? 

Man skulle kunna undersöka möjligheten att skapa en mängdförteckning. Så att man vet 

exempelvis hur många hastighetstavlor av typen 30 km/h det finns.   
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3. Intervjufrågor och svar (Projektör 1 från ERTMS projekteringsavdelning) 

 
1. a) Hur många minuter tar det att manuellt skriva ut informationen för en kompo-

nent på materielförteckningen? 

Ungefär tio minuter per komponent. 

1. b) Hur många minuter tog det när du använde det föreslagna arbetsflödet för att 

skriva ut informationen för en komponent på materielförteckningen? 

Ungefär fem minuter per komponent. 

 

2. Upplever du mindre psykisk ansträngning vid användning av det föreslagna arbets-

flödet jämfört med det manuella arbetssättet? Bidrar arbetsflödet till en bättre ar-

betsmiljö? 

Ja, det skulle jag vilja säga. Eftersom skapandet av materielförteckningen sker på ett en-

klare sätt då en del av objektinformationen redan är utskriven i materielförteckningen. 

Dessutom uppdaterades den på ett smidigt sätt när stomritningen modifierades. 

  

 3. Tycker du att det föreslagna arbetsflödet är mer pålitligt och kvalitetssäkert än det 

befintliga manuella arbetssättet? 

Ja, det tycker jag. Med ert arbetssätt minimeras risken för fel, eftersom endast uppdatering-

ar behöver ske i den utskrivna materielförteckningen, då en del av objektinformationen  

redan finns fördefinierad. 

  

4. Upplever du några svårigheter med att lära dig det föreslagna arbetsflödet, i så fall 

vilka svårigheter upplever du? 

Nej, personligen upplever jag inga svårigheter. 

 

 5. Skulle du kunna tänka dig börja använda det föreslagna arbetsflödet? 

Ja, det skulle jag. Jag tycker att ert arbetsflöde är ett stort framsteg i vårt utvecklingsarbete, 

som pågår för att bland annat identifiera ett arbetssätt för att automatgenerera materielför-

teckningar för stomritningar. 



 
 

 
  

6.  Anser du att en materielförteckning skrivs ut på ett automatiserat sätt med det 

föreslagna arbetsflödet? 

Det skulle jag vilja säga, men med undantaget att man måste manuellt uppdatera materiel-

förteckningen efter att modifieringar har skett. Dessutom om en ny objekttyp läggs till på 

ritningen så måste den också läggas till i funktionen Reports, för att kunna skrivas ut. Bort-

sett ifrån det är arbetsflödet automatiserat. 

  

7.  Har du några utvecklingsförslag för att förbättra det föreslagna arbetsflödet? 

Ja, för vidare studier så skulle man kunna undersöka möjligheten att skriva ut materielför-

teckningen på en annan DGN-fil än den som stomritningen finns i, för att man vill helst ha 

stomritningen i en DGN-fil och dess materielförteckning i en annan DGN-fil. Vilket gör att 

det blir tydligare att se vad som är ritningen och vad som är tabellen. 
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4. Intervjufrågor och svar (Projektör 2 från ERTMS projekteringsavdelning) 

 
1. a) Hur många minuter tar det att manuellt skriva ut informationen för en kompo-

nent på materielförteckningen? 

Det varierar, men i genomsnitt tar det ca 15 minuter/komponent.  

1. b) Hur många minuter tog det när du använde det föreslagna arbetsflödet för att 

skriva ut informationen för en komponent på materielförteckningen? 

I genomsnitt ca fem minuter/komponent.   

  

2. Upplever du mindre psykisk ansträngning vid användning av det föreslagna arbets-

flödet jämfört med det manuella arbetssättet? Bidrar arbetsflödet till en bättre ar-

betsmiljö?  

Ja, det tycker jag absolut. Eftersom mycket av informationen redan är fördefinierad så blir 

det mindre ansträngande.  

 

3. Tycker du att det föreslagna arbetsflödet är mer pålitligt och kvalitetssäkert än det 

befintliga manuella arbetssättet? 

Ja, det tycker jag av samma anledning som förra frågan. Sen så tycker att funktionen Explo-

rer är jättebra, eftersom man får en bra överblick av de komponenter som har blivit tillde-

lade objekttyper.  

 

4. Upplever du några svårigheter med att lära dig det föreslagna arbetsflödet, i så fall 

vilka svårigheter upplever du? 

Nix, inga svårigheter.  

 

5. Skulle du kunna tänka dig börja använda det föreslagna arbetsflödet? 

Ja, det skulle jag göra.  

 



 
 

 
  

6.  Anser du att en materielförteckning skrivs ut på ett automatiserat sätt med det 

föreslagna arbetsflödet? 

Ja, det anser jag. Självklart är det lite manuellt arbete kvar, men ert arbetssätt är definitivt 

automatiserad.   

 

7.  Har du några utvecklingsförslag för att förbättra det föreslagna arbetsflödet? 

Nej tyvärr, inga jag kan komma på just nu. 
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5. VBA-kod som används i programmet Excel  

 
Sub SkapaTavellista() 

Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

                   Dim ws As Worksheet 

                   For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets 

   ws.Range("1:1").ClearContents 

                   Next ws 

  Range("A1") = "Montage" 

  Range("B1") = "Spår" 

  Range("C1") = "KM-tal" 

  Range("D1") = "Sida" 

  Range("E1") = " Typ av tavla" 

  Range("F1") = "Art.nr för tavla" 

  Range("G1") = "Montageanvisning" 

  Range("H1") = "Text på tavla" 

  Range("I1") = "Anmärkning" 

  Range("J1") = "Et." 

 

Rows(1).RowHeight = 20 

Range("A1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("B1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("C1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("D1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 



 
 

 
  

Range("E1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("F1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("G1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("H1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("I1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

Range("J1").EntireColumn.ColumnWidth = 18 

                    

End Sub 
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6. Tabell 3.3: Utskriven tavellista i en Excel-fil  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

7. Tabell 3.4: Utskriven materielförteckning i ritning I:s DGN-fil  
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