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Abstract 
Although BIM today is a well-known practice, there are shortcomings, mainly within 
interoperability and communication. It is relevant to seek solutions through new work 
methods and not just through new technical solutions. There are difficulties in 
implementing new work methods, as the industry is known to be routine based. 

The aim of the study is to clarify the need for increased efficiency in the design process 
in terms of model calculations, to investigate the possibilities for an improved work 
method for construction engineers. 

To reach the goal, the data collection methods interview and literature study have been 
chosen. This have been chosen, in order to portray the reality of the business community 
as well as current research within the chosen problem area. 

The study has generated factors, such as: a more frequent information exchange reduces 
the risk of information loss. Using standardised details as support for reporting provides 
the ability to mediate preservation of collective experience.  Interoperability can reduce 
double modelling (which today is a time-consuming part of the workflow). Using the 
model in more parts of the process as the model has great potential for this since it 
contains a lot of information. These factors can contribute to increased efficiency of the 
construction process in terms of model calculations. 

The size of the company is not the only thing that factors in when dividing work load. 
Clear dialogue between disciplines can create better conditions at the start of projects. 
By connecting more of the design details to the model it can be used in several stages, 
such as in the inspection phase. For the development of the preservation of experience, 
a library of construction details for support in design is recommended. Another 
recommendation is to start the collaboration between the construction engineer and the 
architect at an earlier stage, to facilitate their work processes. 

The results of the study are nationally applicable. The factors relating to efficiency in 
cost, time and quality have only been studied briefly. The interview methodology 
applied to the study limits the generalizability when interpretation of opinions is carried 
out. 

Keywords: BIM, construction engineer, interoperability, work method, information 
exchange
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Sammanfattning 
Även om BIM idag är en välkänd arbetsmetod så finns det brister, främst inom 
interoperabilitet och kommunikation. Det är därför relevant att söka lösningar genom 
nya arbetsmetoder och inte enbart genom tekniska lösningar. Det finns en svårighet att 
implementera nya arbetsmetoder då branschen är känd för att vara rutinbaserad. 

Målet med studien är att klarlägga behoven för en ökad effektivitet i 
konstruktionsprocessen när det gäller beräkning av modell, för att utreda möjligheterna 
till en förbättrad arbetsmetod för konstruktörer. 

För att uppnå målet, har datainsamlingsmetoderna intervju och litteraturstudie valts. 
Detta för att ge en förankring till näringslivet samt aktuell forskning inom det valda 
problemområdet. 

Studien har genererat följande faktorer: Att ha ett tätare informationsutbyte minskar 
risken för informationsförlust. Att använda standardiserade typdetaljer som stöd vid 
redovisning ger möjlighet att förmedla och erfarenhetsåterföra information.  
Interoperabilitet kan minska dubbelmodellering (som idag är en tidskrävande del av 
arbetsgången). Att kunna nyttja modellen under fler steg i processen då modellen 
innehåller mycket information och därför har stor potential för detta. Ovan nämnda 
faktorer kan bidra till ökad effektivitet inom konstruktionsprocessen när det gäller 
beräkning av modell. 

Uppdelning av arbetet beror inte enbart på företagets storlek. Tydlig dialog mellan 
discipliner kan skapa bättre förutsättningar vid uppstart av projekt. Genom att koppla 
mer av konstruktionens information till modellen skulle den kunna nyttjas vid fler 
delmoment, exempelvis vid granskning. För utveckling av erfarenhetsåterföring 
rekommenderas ett typdetaljsbibliotek för stöd i projektering. En annan 
rekommendation är att tidigare ha ett samarbete mellan konstruktör och arkitekt för att 
underlätta bådas arbetsprocess. 

Studiens resultat är nationellt applicerbart. Det har inte gjorts några fördjupningar inom 
faktorer gällande effektivitet inom kostnad, tid och kvalitet. Intervjumetodiken som 
tillämpats för studien begränsar generaliserbarheten, då tolkning av åsikter utförts. 

Nyckelord: BIM, konstruktör, interoperabilitet, arbetsmetod, informationsutbyte
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Ordlista 
 

Assisterande programvaror Programvaror som huvudsakligen används 
vid modellering och beräkning av modell 

 
Beräkningar Beräkning som avser hållfasthet för 

konstruktion 
 
BIM    Byggnadsinformationsmodellering 

 Building Information Modelling 
 
Discipliner Arbetsgrupper med ansvar för bestämda 

arbetsuppgifter inom byggprojekt. 
Till exempel arkitekt, konstruktör, 
elinstallatör och så vidare. 

 
Dubbelmodellering Modellering där samma del modelleras flera 

gånger, antingen genom misstag eller behov 
 
IFC   Industry Foundation Classes 

ett filformat för att kunna överföra 
information mellan olika CAD-program och 
andra program 

 
Interoperabilitet Förmågan hos programvaror att arbeta 

tillsammans och kommunicera med varandra 
 
Konstruktör Projektör eller statiker 
 
Mindre företag Företag som har färre än 250 anställda 

(Ekonomifakta, 2017) 

Projektör Ingenjör med huvuduppgift att modellera 

Statiker Ingenjör med huvuduppgift att beräkna 
konstruktionens hållfasthet 

Större företag Företag som har fler än 250 anställda 
(Ekonomifakta, 2017) 

 
Typdetalj Lösningar för kopplingar mellan byggdelar, 

som stöd vid projektering 
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1 Inledning 
Kapitlet ger en bakgrund till det problemområde som valts; utredning av förbättrad 
arbetsmetod i konstruktionsprocessen när det gäller beräkning av modell inom ramen 
för byggnadsteknik. Därefter presenteras arbetets mål samt frågeställningar. Studiens 
avgränsning redogörs för att tydliggöra ämnet och dess ramar och kapitlet avslutas med 
rapportens disposition. 

Arbetet skrivs i samarbete med Structor Värmland AB, ett konsultföretag som dagligen 
arbetar med modellering och beräkning. 

1.1 Bakgrund 
Sedan 1970-talet, då första teorin om BIM introducerades av forskare vid Georgia 
Institute of Technology, har arbetsmetoden BIM varit en del av AEC-branschen 
(Architecture, Engineering and Construction industry). Rit- och designprogram 
utvecklades stadigt under 1980-talet och från tidigt 1990-tal lanserades program som 
underlättade vid projektledning, planering och prissättning. Sådana tillägg gav 
branschen en ökad kontroll över tid, kostnad och kvalitet. Innan implementeringen av 
BIM som arbetsmetod, uppfattades arbetsgången som splittrad eftersom varje konsult 
arbetade i separata program (Bataw, Kirkham & Lou, 2016). 

En central del av arbetsmetoden BIM har varit utvecklingen av BIM-kompatibla 
programvaror. Idag finns det samordningsverktyg som gör det möjligt för flera olika 
discipliner att sammanställa och kontrollera modeller i en tredimensionell miljö. 
Genom denna arbetsmetod har fel mellan discipliner minskat med ca 50% (Jongeling, 
2008). 

Enligt Barlish och Sullivan (2012) är definitionen av BIM något som varierar inom 
branschen. En av många definitioner är att BIM är processen att skapa och nyttja en 
modell i alla steg, från design och konstruktion till förvaltning. En annan definition är 
att BIM är en modell som innehåller all information. 

Det danska företaget Ceras Panorama anser att datorstyrd beräkning av modell ligger i 
tiden och kommer vara en stor del av framtiden (StruSoft, 2015). I Sverige används 
idag flera olika modellerings- och beräkningsprogram. Ett 3D-modelleringsprogram 
har funktionen att skapa tredimensionella detaljerade modeller (Autodesk, 2017a). 
Trimble vill med hjälp av programvaran Tekla Structure att kunderna ska ge branschen 
stora möjligheter av beslutsfattande i ett tidigt projekteringsskede. Dessa tidiga beslut 
kan tas genom programmets enkelhet att skapa byggbara, verklighetstrogna modeller 
(Trimble, u.å.). Den vanligaste programvaran inom 3D-beräkning i 
byggkonsultbranschen i Sverige är FEM-Design från StruSoft. Enligt Mikael van de 
Leur på StruSoft används FEM-Design av cirka 80 % av byggkonsultföretagen i 
Sverige (personlig kommunikation, telefonsamtal 10 februari 2017). 

1.2 Problembeskrivning 
Idag är BIM en naturlig del i en konstruktörs arbete och något man måste ta hänsyn till. 
“Att arbeta i 3D och att koppla information till objekten är numera mer regel än 
undantag i dagens projekt.” (Nilsson, 2014, s.30). Trots att BIM idag är en välkänd och 
använd arbetsmetod, finns det fortfarande vissa brister. Bland annat inom 
interoperabiliteten mellan program för den mer avancerade användningen, då dagens 
krav på BIM är högre än tidigare (Rácz & Olofsson, 2009). 
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StruSoft hävdar att i princip allt överförs mellan ett flertal modelleringsprogram och 
beräkningsprogrammet FEM-Design. Drávai, Khalyar och Nagy (2016) hävdar 
annorlunda då de testat överföringen och såg stora brister. Dessa brister beror främst på 
att programmen inte tolkar information likadant (Rácz & Olofsson, 2009). 
Informationens kvalitet, omfattning och noggrannhet i en BIM-modell är direkt 
avgörande för vilken grad av användbarhet modellen slutligen kan bidra med till 
projektet (Smith, 2014). 

Att program som används för BIM kan kommunicera, underlättar och effektiviserar 
arbetsgången (Bataw et al. 2016). Enligt Ingemansson (2012) jobbar man inom 
byggbranschen i rutiner och har svårt att se utanför dessa. Det är därför relevant att söka 
lösningar genom nya arbetsmetoder och inte enbart genom tekniska lösningar (Khalfan, 
Khan & Maqsood, 2015). 

Genom att undersöka förbättringar i arbetsmetoder kan arbetet effektiviseras utan att 
behöva ändra i program och deras kommunikation (Ingemansson, 2012). Det är därför 
relevant att utreda eventuella förbättringar av dagens arbetsmetoder. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att klarlägga behoven för en ökad effektivitet i 
konstruktionsprocessen när det gäller beräkning av modell, för att utreda möjligheterna 
till en förbättrad arbetsmetod för konstruktörer. 

För att besvara målet har tre frågeställningar utformats. 

1. Hur skiljer arbetsmetoden sig åt för konstruktörer på olika företag när det gäller 
beräkning av modell? 

2. Vad hävdar konstruktörerna på företagen hade underlättat arbetsmetoden vid 
beräkning av modell? 

3. Hur kan man förbättra arbetsmetoden för konstruktörerna vid beräkning av 
modell? 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen berör projekteringsskedet och är nationellt applicerbart, samt i mindre 
utsträckning även internationellt. Undersökningen avgränsas till arbetsmetoden för 
beräkning av modell, det vill säga från 3D-modell till färdigt beräknad modell. För att 
identifiera hur en arbetsmetod kan förbättras behöver studien avgränsas mot specifika 
problem på detaljnivå som upplevs av konstruktörer. Studien kommer endast beröra 
faktorer som effektivitet inom kostnad, tid och kvalitet utifrån respondenters åsikter 
kring dessa faktorer. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 redogör studiens bakgrund och problembeskrivning. Utifrån 
problembeskrivningen presenteras studien mål och frågeställningar, samt studiens 
avgränsningar. 

Kapitel 2 presenterar metoder som valts för att insamla studiens data, metodernas 
trovärdighet diskuteras samt deras kopplingar till studiens frågeställningar. 



Inledning 

3 

Kapitel 3 tydliggör tidigare forskning som är relevant för studien och hur teorierna 
kopplas till studiens frågeställningar. Valda teorier för studien är: Mänskliga faktorer, 
Arbetsmetoder, Standardisering av program, IFC och BIM. 

Kapitel 4 redovisar empiri som insamlats genom intervjuer. Empirin presenteras under 
relevanta rubriker och sammanfattas avslutningsvis. 

Kapitel 5 presenterar studiens analys av insamlad empiri och jämförs mot presenterade 
teorier. Analysen genomförs utifrån samma rubriker som i empirikapitlet och under 
varje frågeställning sammanställs resultat utifrån analysen. Avslutningsvis kopplas 
analysen till studiens mål. 

Kapitel 6 presenterar diskussion kring studiens resultat och metod, samt slutsatser som 
kan dras utifrån studien och studiens begränsningar. Kapitlet avslutas med förslag till 
vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en överblick över studiens arbetsgång. Vidare beskrivs kopplingen mellan 
studiens frågeställningar och datainsamlingsmetoder. Slutligen diskuteras studiens 
trovärdighet utifrån valda metoder. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Rapportens undersökningsstrategi baseras på en kvalitativ studie där intervjumetodik 
tillämpats för att besvara studiens samtliga frågeställningar. En kvalitativ studie innebär 
att samla in mjuka data, som intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2012). 
En kvalitativ studie innebär att empiri och analys sker kontinuerligt, detta för att 
studiens mål är att både förklara en handling och handlingens innebörd 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Genom en kvalitativ studie räcker det att komma fram till 
att en företeelse existerar, hur denna fungerar och i vilken situation denna förekommer 
(Ahrne & Svensson, 2011). 

De kvalitativa datainsamlingsmetoder som valts för att besvara studiens 
frågeställningar är litteraturstudie och intervjuer. En litteraturstudie görs för att 
kartlägga den förkunskap som bildar det teoretiska ramverket, samt ge stöd åt 
förbättringar av arbetsmetoder vid beräkning av modell. Genom intervjuer kan man på 
ett relativt enkelt sätt få fram resonemang kring olika frågor. En intervju kan också ge 
möjlighet att se nya infallsvinklar som kan ge en ny dimension i forskningen (Blomkvist 
& Hallin, 2015). 

Vid kvalitativa intervjuer formuleras fasta frågor som kompletteras under intervjun med 
frågor av mer öppen karaktär. “Man får kanske inte i första hand en djupare kunskap 
om ett fenomen, men man får definitivt en bredare bild med fler nyanser och 
dimensioner än vad man får med hjälp av standardiserade frågor” (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011, s.40). Intervjuerna analyseras kvalitativt vilket innebär att 
tolka och dra slutsatser om samband mellan företeelser (Lantz, 2013). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I följande avsnitt samt i Figur 1 visas kopplingen mellan studiens frågeställningar och 
vilka datainsamlingsmetoder som besvarade dessa. 
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För att besvara frågeställningarna har två kvalitativa metoder valts, litteraturstudie och 
intervju. Litteraturstudie genomförs med syfte att lägga en grund för studien genom ett 
teoretiskt ramverk samt ge stöd åt förbättringar av arbetsmetoder som kan appliceras 
vid beräkning av modell. Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur dagens 
arbetsmetod vid beräkning av modell såg ut på konsultföretag och hur konstruktörer ser 
på dagens arbetsmetoder. 

1: Hur skiljer arbetsmetoden sig åt för konstruktörer på olika företag när det gäller 
beräkning av modell? 

 2: Vad hävdar konstruktörerna på företagen hade underlättat arbetsmetoden vid 
beräkning av modell? 

De två första frågeställningarna besvaras med hjälp av intervjuer. De personer som 
intervjuats är konstruktörer på olika byggkonsultföretag som dagligen arbetar med 
antingen modellering eller beräkning av modeller. De är därmed relevanta att intervjua 
i avseende på det valda problemområdet. 

3: Hur kan man förbättra arbetsmetoden för konstruktörer vid beräkning av modell? 

För att besvara den tredje frågeställningen tillämpas triangulering av metoder, vilket 
innebär att fler än en metod används vid datainsamling (Patel & Davidson, 2012), i 
detta fall litteraturstudie och intervjuer. För att kunna utreda en förbättrad arbetsmetod 
vid beräkning av modeller jämförs respondenternas svar mot det teoretiska ramverket. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteratursökning innebär att gå igenom tryckt och elektroniskt material, där de senaste 
forskningsrönen inom ämnet främst finns i artiklar, rapporter och konferensskrifter 
(Patel & Davidson, 2012). Enligt Sharan B. Merriam (2009) har en litteraturstudie olika 
funktioner, däribland att från tidigare forskning lägga en grund och bidra till en 
kunskapsbas. En annan funktion är att visa hur den aktuella undersökningen utvecklas 
utifrån tidigare forskning. Det som för undersökningen är viktigt att klarlägga genom 
en litteraturstudie är exempelvis centrala begrepp och förklaringar som är av stor vikt. 
Även relationer mellan centrala begrepp och variabler kan tydliggöras genom stöd från 
litteratur (Patel & Davidson, 2012). 
 
Arbetet inleddes med litteraturstudie av litteratur med kopplingar till studiens valda 
ämne och frågeställningar. Litteraturstudien pågick under hela studiens varaktighet och 
utgör grunden för det teoretiska ramverket, studiens analys och diskussion. 

2.3.2 Intervju 
Intervjuerna som utfördes var av semi-strukturerad karaktär, vilket innebär att 
intervjuaren ställer frågor kring teman som är bestämda på förhand. Intervjufrågorna 
ställs i den ordning som passar varje enskild situation (Blomkvist & Hallin, 2015). 
Under studiens intervjuer ställdes frågorna i bestämd ordning och på likadant sätt, men 
utrymme för situationsanpassning togs. Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur 
arbetsmetod vid beräkning av modell ser ut på konsultföretag och hur konstruktörer ser 
på dagens arbetsmetoder. 
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Att intervjuaren visar intresse och förståelse för respondentens svar är av stor vikt då 
en tillåtande och icke-dömande miljö öppnar upp för bättre dialog (Patel & Davidson, 
2012). “Att ha en positiv attityd, ... att kunna ställa och följa upp frågor för att därmed 
få djupa och rika svar ... och därmed skapa förutsättningarna för en intervju med hög 
kvalitet” (Blomkvist & Hallin, 2015, s.73). 

2.4 Arbetsgång 
Under detta avsnitt beskrivs studiens arbetsgång som illustras i Figur 2. 

För att få förståelse för det ämne som valts genomfördes litteratursökningen och studien 
av litteraturen. Utifrån relevant litteratur formulerades studiens bakgrund och 
problembeskrivning, för att peka på relevansen av mål och frågeställningar. 
Litteraturstudien var nödvändig för att i tidigt skede sammanställa det teoretiska 
ramverket, som analysen kunde jämföras mot. Sökning av litteratur med relevanta 
sökord genomfördes parallellt med intervjuerna för att kontinuerligt ha aktuell 
forskning i beaktning. Exempel på sökord var interoperability, BIM, data exchange och 
working method. Litteratur från elektroniska källor inhämtades från databaserna 
Scopus, DiVa (Digitala Vetenskapliga arkivet), ScienceDirect, Primo och Google 
Scholar. 

Efter påbörjad litteraturstudie kontaktades företag, slutligen ställde åtta företag upp på 
intervju, med totalt elva respondenter uppdelat på tio intervjuer. Kontakt med företag 
påbörjades i samtal där syftet med intervjun presenterades. Intervjufrågorna skickades 
i förväg till alla respondenter så att de i förväg kunde analysera sin arbetsmetod med 
frågorna i åtanke. 
 
Ungefär hälften av intervjuerna genomfördes direkt med respondent, resterande via 
telefon. Alla intervjuer genomfördes av två intervjuare där en ställde de fasta frågorna 
och den andra antecknade svaren, gemensamt ställdes de öppna följdfrågorna. Alla 
intervjuer förutom två spelades in, på respondenternas begäran. De intervjuer som inte 
spelades in genomfördes genom att en intervjuare ställde alla frågor, fasta samt 
följdfrågor, medan den andra intervjuaren antecknade. Efter varje genomförd intervju 
transkriberades intervjun och skickades tillbaka till respondenten för godkännande och 
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eventuella förtydliganden. Transkriberingen korrigerades för att få fram innebörden av 
informationen som framförts under intervjun. 

Analys av empiri påbörjades då majoriteten av intervjuer genomförts och godkänts. 
Diskussion av resultatets och metodernas trovärdighet utfördes då analysen 
färdigställts. 

2.5 Trovärdighet 
Kvaliteten av ett vetenskapligt arbete bedöms genom validitet och reliabilitet 
(Blomqvist & Hallin, 2015). Validitet innebär att studien utreder det som ska utredas 
och reliabilitet innebär att studien skett på ett trovärdigt sätt (Patel & Davidson, 2012). 
En kvalitativ studie har som ambition att upptäcka företeelser samt beskriva 
uppfattningar. 

Studien avser att undersöka förbättringsmöjligheter för arbetsmetoden vid beräkning av 
modell. Utifrån det valda ämnet och problembeskrivningen valdes företag med denna 
kunskap inför intervjuer. 
För att nå en hög grad av validitet har triangulering tillämpats, vilket innebär att flera 
datainsamlingsmetoder används för insamling av data. Analys inom en kvalitativ studie 
kännetecknas med att olika delar skapar en helhet (Patel & Davidson, 2012). Enligt 
Robert K. Yin (2007) tillämpas triangulering för att bekräfta att ett fenomen eller en 
företeelse existerar genom insamling av data från flera källor. Genom att använda flera 
datainsamlingsmetoder nyttjas en så kallad “bekräftelsestrategi” som Figur 3 
illustrerar, detta för att höja validiteten jämfört med en studie som endast bygger på en 
datakälla (Yin, 2007). 

Ett bevis på att en studie har en hög grad av reliabilitet är att någon som följer samma 
tillvägagångssätt ska komma fram till samma resultat och slutsatser. Därav är syftet 
med reliabilitet att öka tillförlitligheten i undersökningen (Yin, 2007).  För att skapa 
hög reliabilitet i studien appliceras detta i rapporten genom en noggrann beskrivning av 
studiens arbetsgång. 

En litteraturstudie ger studien en högre validitet då problemet studerats utifrån en 
kunskapsbas. Intervjuerna kan, utifrån god förkunskap, generera mer substans och 
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relevans till studien då relevanta frågor kan formuleras. Under intervjuerna fördes 
anteckningar och alla utom två intervjuer spelades in, på respondenters begäran. 
Inspelningarna ger möjligheten att gå tillbaka till svaren utan att riskera bortfall av 
information. Varje intervju genomfördes av två intervjupersoner för att öka intervjuns 
reliabilitet (Patel & Davidson, 2012). För att höja intervjuernas validitet skickades 
transkriberingen tillbaka till respondenten för ett godkännande. 
Studiens generaliserbarhet ökar då urvalet av företag gjordes slumpmässig utifrån en 
relevans för studien, där arbete med modellering och beräkning utförs dagligen av 
konstruktörer. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel redogör vilken vetenskaplig bakgrund som finns för det valda 
problemområdet. Med hjälp av valda teorier kan studiens mål och frågeställningar 
besvaras. Kapitlet klargör kopplingarna mellan frågeställningar och teori. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att redovisa trovärdiga slutsatser krävs det att teorier går att koppla till empirin. Det 
krävs att kunskap inom valt problemområde insamlats. Figur 4 visar kopplingen mellan 
studiens frågeställningar och teorier. 

 

3.2 Mänskliga faktorn 
Att arbetsmetoder för beräkning av modell skiljer sig åt beror på olika faktorer, där 
mänskliga faktorn kan vara en. Företag vill ta beräkningsprocessen i olika riktningar, 
detta då företagen anser att riktningen de tar är effektivast (Ingemansson, 2012). 
Enskilda konstruktörer inom ett företag kan ha olika arbetsmetoder, då de tycker 
arbetsmetoden är smidigast eller att de inte vill lämna över ansvar. Man bör beakta att 
rutinerna för den enskilde konstruktören kan var svåra att bryta, då de ofta ser sina 
rutiner som de effektivaste (Ingemansson, 2012).  

En stor mängd information som finns i modellen kommer från flera personer och för att 
modellen ska vara bra måste dessa bidra med god information till modellen. Då många 
är involverade i processen spelar den mänskliga faktorn in (Smith, 2014). 

Det krävs tätt informationsutbyte mellan modellering och beräkning för att modellerna 
ska vara uppdaterade och för att motsvara projektets aktuella förutsättningar. I 
kommunikation mellan konstruktörer används skisser, ritningar, samtal och vid 
ändringar i projekt behöver konstruktörer meddela de berörda. I detta steg hade en 
effektivisering kunnat uppnås om dubbelmodellering undvikits då detta eliminerat 
kommunikationsfel, felmodelleringar och även sparat tid (Nilsson & Svennered, 2012). 
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3.3 Arbetsmetod 
Det finns olika arbetsmetoder för beräkning av modell inom byggbranschen, allt från 
traditionell handberäkning till automatiserad beräkning med avancerade datorprogram. 

Traditionellt handhavande som handberäkning, har använts under lång tid och är 
därmed väl etablerad men det tar lång tid att genomföra de enskilda beräkningarna. I 
jämförelse med automatisk beräkning av 3D-modeller som modellerats, är automatisk 
beräkning snabbare och har en större säkerhet, däremot finns bristande kommunikation 
mellan program. Med brister i kommunikation finns risk för att brister i modellen 
uppstår, konstruktörer måste då vara medvetna om den bristande kommunikationen 
(Jongeling, 2008). 

BIM som arbetsmetod kommer förändra branschen flera år framöver. Traditionellt 
förfarande att ta fram ritningar blir i allt större utsträckning bortvalt, medans gränserna 
mellan design och dimensionering suddats ut, vilket lett till nya typer av arbetsuppgifter 
(Mansperger, Jung, Thiele & Steinberg, 2014). 

Projektering innebär stegvis arbete och sker i samarbete mellan involverade discipliner, 
som arkitekter, mark-, byggnads-, el- och VVS-konstruktörer (Révai, 2012). 
Projekteringen har länge varit uppdelad i tre skeden som illustreras i Figur 5. 
Aktiviteten är namngiven utifrån den produkt som produceras från aktiviteten, där 
produkten ur systemutformningen är system- och förslagshandlingar och produkten ur 
detaljutformningen är bygghandlingar. Bygghandlingar innebär att i form av ritningar 
och tillhörande dokument få all information som krävs för uppförandet av byggnaden 
(Nordstrand, 2008). Nordstrand (2008) menar att målet med gestaltningen är att ta fram 
ett huvudalternativ som utvecklas i nästkommande skeden. Ansvaret för gestaltningen 
ligger främst hos arkitekten, men övriga discipliner kan med fördel delta under detta 
skede. Systemutformningen innebär att på en övergripande nivå utforma de bärande 
delarna av konstruktionen samt installationer, detaljutformningen innebär en hög 
detaljeringsnivå där slutlig dimensionering, val av material och utföranden redovisas 
(Révai, 2012). 

3.4 Standardisering av program 
Standardisering av informationsöverföring inom BIM har diskuterats mycket, det berör 
inte bara överföringen mellan olika discipliner inom byggbranschen utan även 
konstruktörernas egna process. För konstruktörer är överföring mellan olika program 
viktigt för att kunna modellera samt göra beräkningar (Rácz & Olofsson, 2009). 
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En standardisering av informationsflödet, så att olika program kan tolka importerad 
information från andra program, är viktig för att dagens arbetsmetoder ska 
effektiviseras. För att en standardisering ska vara möjlig måste alla vara överens om 
hur informationen ska presenteras och tolkas (Rácz & Olofsson, 2009). 

Idag finns företag som Trimble och Autodesk som utvecklar modelleringsprogram med 
tillhörande beräkningsprogram och de påstår att all kommunikation mellan deras 
program är felfri (Trimble, u.å.; Autodesk, 2017b). Enligt Drávai et al. (2016) är denna 
kommunikation inte felfri, och att det finns betydande brister. 

3.5 IFC 
IFC är ett neutralt filformat utvecklat för att kunna överföra information mellan olika 
program inom byggbranschen. Filformatet IFC är ett exempel på ett försök till en 
standardisering i överföringen av information (Drávai et al. 2016). 
 
IFC är skapat av buildingSMART, som är en internationell grupp som jobbar för en 
högre grad av interoperabilitet. De har idag två olika filformat, IFC2x3 och IFC4, dessa 
används för olika ändamål och innehåller olika grad av information (buildingSMART, 
2017). Vissa ser IFC som en viktig del av hur kommunikation mellan BIM-kompatibla 
program kan lösas (Drávai et al. 2016). 

Ett helt öppet arbete mellan olika BIM-program med enbart IFC som filformat är idag 
inte möjligt, även om det finns framtida möjligheter med IFC, så har utvecklingen ännu 
inte nått ett stadie där det kan tas i bruk (Mansperger et al. 2014). 

3.6 BIM 
BIM är en arbetsmetod som används i byggbranschen för samordning av arbete mellan 
olika discipliner och arbetsmoment. I byggbranschen har BIM under de senaste åren 
vuxit och kommer i framtiden vara en stor del av arbetsmetoden och är direkt kopplat 
till möjligheter för ett bra samarbete (Bataw et al. 2016). 

Genom användning av BIM i arbetet kan fel drastiskt minska mellan discipliner, detta 
leder till en effektivare arbetsmetod. Byggindustrin har mycket att vinna genom högre 
implementering av BIM för att kunna förbättra dagens splittrade arbete mellan 
discipliner. Utvecklingen inom BIM är något som konstant fortgår (Bataw et al. 2016). 

Att ha i åtanke är att det finns många olika definitioner av BIM. ”Det leder till förvirring 
om vad BIM är och inte är. Är det en teknik, en arbetsmetod, eller båda? Är en 3D-
modell en BIM? Vad definieras som ett BIM-projekt?” (Jongeling, 2008, s.16). 
Samtidigt som majoriteten inom branschen är eniga om implementeringen av BIM, är 
många inte överens om definitionen (Barlish & Sullivan, 2012). 

Inte bara kommunikation mellan programvaror hindrar implementeringen av BIM utan 
även bristen på arbetsmetoder som ger möjlighet för implementering. ”Tekniska brister, 
såsom filformat, identifieras ofta som uppenbara hinder, men det är framförallt brist 
på utvecklade arbetsmetoder … som är de största orsakerna för införandet av BIM i 
bygg- och förvaltningsprocessen.” (Jongeling, 2008, s.17). 

BIM kan implementeras på ett flertal olika sätt, det enklaste sättet är Lonely BIM, vilket 
innebär att enbart en disciplin jobbar utan kommunikation med andra discipliner. 
Medans det i Social BIM är många discipliner som jobbar tillsammans. Det finns även 
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skillnader i hur kommunikationen mellan discipliner kan ske, där det antingen sker 
genom programvarornas egna kommunikationsprogramvaror eller genom ett så kallat 
neutralt filformat, som IFC (Mansperger et al. 2014). 

Arbetsmetoden BIM måste ständigt utvecklas för att möjliggöra användning för alla 
som är involverade i projektet. Det är viktigt att värdet i modellen ses redan i 
projekteringsfasen, inför produktions- och förvaltningsfasen. Det är därför av intresse 
för både konsultföretag och entreprenörer att ha en genomarbetad konstruktionsmodell 
(Mansperger et al. 2014). 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Det finns en stor mängd information i modeller, från ett flertal personer. För att 
informationsförlust ska undvikas, krävs ett tätt informationsutbyte mellan 
konstruktörer. Eftersom denna kommunikation inte alltid fungerar, måste konstruktörer 
vara medvetna om brister i modeller som medförs av bristande kommunikation. För att 
få bättre förutsättningar för projekteringen hade konstruktörer med fördel tagits in 
tidigare i gestaltningsskedet. 

För bättre kommunikation är en standardisering av informationsflödet viktig för både 
konstruktörer och programvaror. Om en sådan standardisering ska vara möjlig behöver 
alla vara överens om hur informationen ska tolkas. 

Arbetsmetoden BIM är i ständig utveckling, däremot råder oenighet angående 
definitionen av BIM. Det är viktigt för alla discipliner att förstå värdet av modellen 
redan i projekteringsfasen, vilket kräver ett öppet arbete så informationen i modell finns 
tillgänglig. Idag har inte den öppenhet som önskas uppnåtts, men potential finns i 
filformatet IFC. 

Figur 6 illustrerar hur de olika teorierna anknyter till varandra, med arbetsmetod som 
utgångspunkt och resterande teorier utgår därifrån. 
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4 Empiri 
I kapitlet presenteras empirin under fyra rubriker, Uppdelning av arbete: beräkning 
respektive modellering, Arbetsgång, Assisterande programvaror och 
Utvecklingspotential av arbetsmetod. En sammanfattning av empirin avslutar kapitlet. 
Fakta redovisas på ett sakligt sätt utan personliga synpunkter eller värderingar. 

4.1 Intervju 
Intervjuer har utförts med konstruktörer från olika företag. Intervjun består av elva fasta 
frågor och utöver dessa ställdes följdfrågor av öppen karaktär. Då önskemål från företag 
om anonymitet förekommit har valet tagits att koda alla intervjuer. Detta kapitel 
presenterar konstruktörernas svar kring ämnet. Frågeformuläret, transkriberade 
intervjuer med följdfrågor presenteras som bilagor. 
 
Tabell 1 redogör omfattningen av intervjuade företag och vilken typ av intervju som 
genomförts. 

4.1.1 Uppdelning av arbete: beräkning respektive modellering 
Under intervjuerna gav respondenterna synpunkter på huruvida uppdelning av arbete är 
fördelaktigt eller ej och man kunde tydligt se skillnad i inställning till hur uppdelningen 
av arbete är beroende av storleken på företag. Större företag har arbetet uppdelat efter 
arbetsuppgift då de har möjlighet att nyttja personal med spetskompetens (Bilaga 4; 
Bilaga 5; Bilaga 6; Bilaga 7; Bilaga 11). På mindre företag ser man fördelar i att ha en 
bredd i kompetens, för att klara av eventuella bortfall av personal samt ge en trygghet 
för konstruktörerna att kunna rådfråga varandra (Bilaga 2; Bilaga 3).  
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Konstruktör F (Bilaga 8, s.1) menar att ”när man gör både modell och beräkning får 
man en helhetsbild som är svår att få då man har arbetet uppdelat”. Däremot har 
Företag G samma uppdelning som ett stort företag fastän de är ett mindre företag. 
Företagets storlek är inte enda faktorn som styr uppdelning av arbetet, Konstruktör G1 
(Bilaga 9, s.1) förklarar detta på följande sätt: 
 

”Det viktigaste är att man har tydliga roller och därigenom få ett bra 
informationsflöde så att alla projektmedlemmar är med på projektets 
omfattning, tilläggsarbeten och ekonomi. … Tydliga roller är därför 
avgörande för projektgruppens framgång.” 

 
Konstruktör D (Bilaga 5, s.1) poängterar att det är ”bra att ha kvar nuvarande 
grunduppdelningen av konstruktörer och beräkningsingenjörer. Det kan bli rörigt att 
försöka kombinera de rollerna”, ett påstående som stöds av respondenter som jobbar på 
de större företagen. Detta då det kräver mycket tid och energi för en konstruktör att bli 
duktig på ett program eller en arbetsuppgift, så pass bra att konstruktören kan nyttja det 
effektivt (Bilaga 4; Bilaga 5; Bilaga 6, Bilaga 11). En fördel med att samma konstruktör 
beräknar och modellerar är den kontroll som konstruktören har över av vad som är 
beräknat och reviderat i modellen (Bilaga 3; Bilaga 5; Bilaga 8; Bilaga 9; Bilaga 11). 
 
Då ett flertal konstruktörer är inblandade i projekteringsprocessen finns risken för 
bortfall av information (Bilaga 3), därmed krävs ett tätt informationsutbyte mellan 
beräkning och modellering då modeller uppdateras utifrån beräkningar (Bilaga 4). 

4.1.2 Arbetsgång 
Arbetsgången hos olika företag har stora likheter men har några få skillnader. Alla 
konstruktörer påpekade att arbetsgången är beroende av projektets storlek. Under detta 
avsnitt presenteras arbetsgången så som respondenterna beskrivit dem, för att ge en 
förståelse för likheterna och skillnaderna samt hur respondenterna arbetar. Enligt 
respondenterna ser delmomenten olika ut för olika företag. De olika arbetsgångarna 
presenteras i följande stycken. 
 
Modellering påbörjas efter det givna ritningsunderlaget för projektet (Bilaga 2; Bilaga 
3; Bilaga 5). Därefter kan modellen exporteras in eller ritas av i ett beräkningsprogram, 
där laster läggs på, randvillkor bestäms och material väljs ut. Resultatet av 
beräkningarna värderas och justeras för att sedan revidera modellen utifrån beräkningen 
för framtagning av ritningar (Bilaga 3; Bilaga 5). Det är en markant skillnad mellan 
projektering i ett 2D- respektive 3D-modelleringsprogram, då ett 2D-
modelleringsprogram kräver en större mängd information i första skedet är det mer låst 
än ett 3D-modelleringsprogram som har större flexibilitet (Bilaga 2). 
 
Arbetet börjar med en konstruktionsgenomgång för projektörer och 
beräkningsingenjörer där underlag diskuteras. Därefter påbörjas beräkningar utifrån en 
beräkningsmodell samt modellering av byggnaden, dessa arbeten sker parallellt. Det 
medför att det ställs höga krav på informationsbytet som sker mellan arbetsuppgifterna 
(Bilaga 4). 
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Konstruktör H (Bilaga 11, s.1) beskriver arbetsgången på följande sätt: 

”Konstruktörer kommer ofta in sent i processen, vilket leder till att man 
måste modellera och beräkna parallellt. Helst skulle jag vilja komma fram 
till ett bra system och göra lite beräkningar för att räkna fram lite 
dimensioner samt diskutera med arkitekten innan modelleringen påbörjas. 
Den optimala arbetsprocessen är att hinna beräkna och dimensionera stora 
delar av stommen innan modell påbörjas för att på så sätt slippa revidera 
modellen hela tiden.” 

På Företag E intervjuades två konstruktörer med olika roller, Konstruktör E1 och E2. 
Därmed har två synvinklar framförts av arbetsgångar på Företag E. Konstruktör E2 
(Bilaga 7) förklarar arbetsgången för modellering. Arbetsgången skiljer sig mellan olika 
projekt där man i början antingen utgår från en arkitektmodell, modellerar utifrån 
överslagsberäkningar som gjorts eller överdimensionerar modellen för att i detaljskedet 
korrigera modellen. Konstruktör E1 (Bilaga 6, s.1) beskriver sin arbetsgång av 
beräkning: ” … jag skissar upp i 3D för att få en förståelse för projektet, för att sedan 
göra beräkningarna.”. 
 
Konstruktör F förklarar att det först görs en grov uppskattning av faktorer vid 
lastnedräkning och att det finns en tanke på var stabiliteten i byggnaden ska räknas ner 
till grunden. Därefter sker modellering och beräkning parallellt och ändringar i modell 
görs efter beräkningarna (Bilaga 8). 

Konstruktör G1 beskriver att först grovmodelleras projektet, för att identifiera kluriga 
kopplingar och tidigt rama in problem. Många gånger är det knutpunkterna som 
bestämmer dimensionerna för anslutande delar och det är därför lämpligt att börja med 
knutpunkterna så dubbelarbete undviks. Därefter modelleras den stora volymen, från 
den ta fram sektioner och planer. Parallellt med detta gör statiker lastnedräkningen 
(Bilaga 9). Konstruktör G2 poängterar vikten av att beräkningar görs under tiden och 
sätter vissa förutsättningar för modellen (Bilaga 10). 

4.1.3 Assisterande programvaror 
Användningen av assisterande programvaror ser på de flesta intervjuade företagen 
likadant ut. Alla respondenter använder sig av assisterande programvaror i så stor 
utsträckning som möjligt, men en övervägande del av respondenterna använder sig även 
av handberäkningar för att kontrollera resultatet och handskisser för att ta fram 
detaljlösningar. Konstruktör G2 (Bilaga 10, s.1) menar att det är viktigt med 
handberäkningar och förklarar det på följande sätt: 

”För att inte tappa förståelse och ha en känsla för det du gör. Att se 
verktygen som ett hjälpmedel, och då det är omfattande beräkningar som 
krävs är program ett bra verktyg för att spara tid.” 

Konstruktör B (Bilaga 3, s.2) hävdar att ”jag tror det är viktigare att ha förankringen 
till verkligheten och att ha förståelsen”. Det är viktigt att ha förståelse för vad 
programmet gör snarare än att kunna programmets alla funktioner. 

Konstruktör C påpekar att man kan se en skillnad i användningen av assisterande 
programvaror utifrån ett generationsperspektiv. De äldre använder programvaror men 
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inte med samma vana och självklarhet som den yngre generationen. Att den yngre 
generationen i högre grad nyttjar programvaror i arbetet har sina fördelar, men ibland är 
beräkningar i programvaror inte det smidigaste alternativet och det gäller då att kunna 
bedöma programvarans relevans för den specifika beräkningen (Bilaga 4). 

4.1.4 Utvecklingspotential av arbetsmetod 
Var utvecklingspotentialen finns i arbetsmetoden skiljer sig mellan de intervjuade 
företagen, vilket främst beror på att konstruktörer uppfattar olika faktorer som 
problematiska samt hur långt varje företag kommit i utvecklingen av sina arbetsmetoder. 

Utvecklingspotentialen av arbetsmetoden ser konstruktörerna på Företag A i att upprätta 
lathundar och mallar som stöd i arbetsprocessen (Bilaga 2). För redovisning hade det 
varit nyttigt med typdetaljer, exempelvis balk-balk och pelare-balk (Bilaga 2; Bilaga 9). 
Att ta fram typdetaljer som kan användas som stöd, inte bara vid redovisning, utan även 
för att förmedla information till alla inblandade i projektet för att se till att alla tolkar 
informationen på samma sätt (Bilaga 9). Konstruktör G1 menar att en standard för 
framställning av skisser är en utvecklingspotential, så alla förstår vad som presenteras 
och hur skisser ska tolkas, även möjligheten att dokumentera ändringar genom skisserna 
(Bilaga 9). 

En tvåvägskommunikation mellan modellerings- och beräkningsprogram hade minskat 
dubbelmodellering och sparat tid (Bilaga 3; Bilaga 5; Bilaga 6; Bilaga 8, Bilaga 11). 
”Det handlar om att få in modeller så att beräkningsprogrammet förstår och tolkar 
modellen på samma sätt som modelleringsprogrammet gör.” säger Konstruktör H 
(Bilaga 11, s.2). Konstruktör E1 (Bilaga 6, s.2) intygar detta på följande sätt: 

”Idag så talar modellerings- och beräkningsprogrammen samma språk, 
men det krävs att man arbetar på ett annorlunda sätt, främst då det kommer 
till kopplingen mellan balk och pelare då den information som modelleras 
inte uppfattas likadant i ett beräkningsprogram.” 

Enligt Konstruktör D hade en enklare växelverkan mellan olika funktioner i 
programmen varit tidsbesparande (Bilaga 5). 

Konstruktör H menar att om modellen kunde användas i granskningsprocessen skulle 
det bli lättare. Att i modellen kunna använda ett filter för beräknade respektive icke-
beräknade konstruktionsdelar och då se information om konstruktionsdelens beräkning 
och granskning är ett exempel (Bilaga 11). 

En utveckling av arbetsmetoden skulle vara att använda sig av samma program för både 
modellering och beräkning (Bilaga 7). Möjligheten att ändra inställningar för hur 
redovisning på ritning ska se ut för ett specifikt projekt direkt i programmet hade sparat 
mycket tid då redovisning av projekt idag är tidskrävande (Bilaga 6). 

Konstruktör C menar att en utvecklingspotential finns i de tidiga skedena, exempelvis 
reflektera över projektets helhet samt att spika förutsättningar för att minska 
missförstånd (Bilaga 4). Kommunikationen mellan disciplinerna arkitekt och 
konstruktör går att utveckla, detta genom att konstruktörer konsulterade arkitekter i ett 
tidigare skede. Att ett konstruktionsmässigt tänk applicerats tidigt i arkitektmodellen 
hade medfört en smidigare uppstart för konstruktörer och arkitekter hade sluppit att 
revidera arkitektmodellen upprepade gånger (Bilaga 4). 
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Konstruktörer med uppgift att modellera bör ha bättre grundkunskaper om exempelvis 
rimliga pelardimensioner och hur last förs ner i byggnader för att få en förståelse vad 
som händer vid användning av programvaror, och inte bara prova sig fram (Bilaga 8). 

4.2 Sammanfattning av insamlad empiri 
Uppdelning av arbetet vid beräkning av modell ser till stor del likadan ut för alla de 
intervjuade företagen. En faktor som styr hur arbetet är uppdelat är företagets storlek. 
Större företag har konstruktörer som arbetar uppdelat utifrån arbetsuppgift medan på 
mindre företag arbetar konstruktörer med fler uppgifter i projekteringsprocessen. 

I arbetsgången för respondenterna finns likheter och skillnader. Arbetet börjar med att 
utgå från det underlag som givits för projektet. Beroende på vad som ska göras påbörjas 
grovmodellering och överslagsberäkningar för att sedan gå upp i detaljeringsgrad och 
finjustera konstruktionen. De flesta arbetar parallellt med modellering och beräkning för 
att konstruktionen ska ligga i fas, revidering och kontroll sker kontinuerligt under 
processen. Assisterande programvaror används i stora delar av arbetsgången för att göra 
processen smidigare och spara tid. Däremot finns risken att tappa förståelsen för 
beräkningsprocessen vid enbart användning av beräkningsprogram, därför är det viktigt 
att kontinuerligt utföra handberäkningar. Som Konstruktör B (Bilaga 3, s.2) uttrycker 
sig: ”jag tror det är viktigare att ha förankringen till verkligheten och att ha 
förståelsen”. Det är viktigt att ha förståelse för vad programmet gör snarare än att kunna 
programmets alla funktioner. 

Enligt konstruktörerna finns utvecklingspotential för arbetsmetoden inom; redovisning, 
kommunikation både mellan personer i projekt och programvaror, förutsättningar för 
projekt, grundkunskaper inom beräkning för konstruktörer med uppgift att modellera 
samt hur modellen kan användas.
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5 Analys och resultat 
Kapitlet som följer presenterar undersökningens resultat i en analys av den insamlade 
empirin i relation till de teorier som beskrivs i det teoretiska ramverket. Analysen har 
som syfte att besvara studiens frågeställningar samt studiens mål. 

5.1 Analys 
Analys av empirin sker utifrån rubrikerna Uppdelning av arbete: beräkning respektive 
modellering, Arbetsgång och Assisterande programvaror som presenteras i empirin. 
Empirin som är redovisad under Utvecklingspotential av arbetsmetod analyseras under 
alla de ovanstående rubrikerna. Under varje frågeställning presenteras ett resultat utifrån 
den analys som genomförts. 

Tabell 2 visar vilka faktorer för utvecklingspotential som konstruktörerna nämnt under 
intervjuerna. Tabellen går endast att applicera i detta kapitel då tabellen är sammanställd 
utifrån den insamlade empirin. 

5.1.1 Uppdelning av arbete: beräkning respektive modellering 
Det finns skillnader och likheter i hur uppdelningen av arbete ser ut på olika företag. Ett 
mönster som upptäckts utifrån intervjuer med respondenter är att de större företagen 
satsar på att specialisera anställda för att på så sätt få djupet inom programvaror och i 
arbetsmoment (Bilaga 4; Bilaga 5; Bilaga 6; Bilaga 7; Bilaga 11). De mindre företagen 
lägger stor vikt vid att varje anställd har en bredare kompetens för att kunna flera olika 
arbetsuppgifter, så företaget inte blir lidande vid eventuella bortfall av personal. Detta 
ger även en trygghet bland konstruktörerna i att kunna rådfråga varandra och be någon 
annan kontrollera det genomförda arbetet (Bilaga 2; Bilaga 3). 

Företag G klassificeras som ett mindre företag men har en uppdelning av arbete likt ett 
av de större företagen och då främst när det gäller att ha specialister i deras större projekt. 
Konstruktör G1 (Bilaga 9, s.1) motiverar deras uppdelning på följande sätt: 
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”Det viktigaste är att man har tydliga roller och därigenom få ett bra 
informationsflöde så att alla projektmedlemmar är med på projektets 
omfattning, tilläggsarbeten och ekonomi. … Tydliga roller är därför 
avgörande för projektgruppens framgång.” 

 
Storleken på företaget är därför inte den enda faktorn som påverkar uppdelningen av 
arbetet inom företaget, även tydliga roller har betydelse, då det ger inblandade kunskap 
om vem som ansvarar för specifik information. 

Det som tydliggjorts genom intervjuer med konstruktörer på olika företag är att 
konstruktörer, både de som jobbar uppdelat och de som inte gör det, betonar vikten av 
ett tätt informationsbyte och risken för bortfall av information. Precis som Smith (2014) 
hävdar, att det finns en stor mängd information i modeller och det kommer från en stor 
mängd personer. För att modellen ska uppfylla sitt syfte krävs det att personerna bidrar 
med relevant information. Därför är det viktigt med fungerade kommunikation mellan 
personer i samma projekt likaså fungerande kommunikation mellan programvaror. 
Kommunikationen mellan programvaror analyseras under rubriken 5.1.3 Assisterande 
programvaror. 

Konstruktör C, Konstruktör G1 och Konstruktör H hävdar att kommunikation mellan 
personer inom projekt kan förbättras. Nilsson och Svennered (2012) påpekar att det 
krävs ett tätt informationsutbyte i form av skisser, ritningar och samtal för att modellerna 
ska motsvara projektets aktuella förutsättningar. Genom att standardisera skisser ökar 
förståelsen för vad som presenteras och hur skissernas information ska tolkas. Detta 
hade underlättat kommunikationen inom projekt samt gett möjlighet att dokumentera 
ändringar (Bilaga 9). Förbättring av kommunikation kan även exempelvis ske genom 
att konstruktörer kommer in tidigare i processen. Att då kunna konsultera det 
konstruktiva redan i arkitektens projektering, i gestaltningsskedet, och tidigt få en dialog 
mellan disciplinerna. En tidigare dialog gynnar båda parterna, en smidigare uppstart för 
konstruktörerna och färre revideringar för arkitekterna (Bilaga 4). Nordstrand (2008) 
hävdar att ansvaret för gestaltningen ligger hos arkitekten, men att övriga discipliner 
med fördel skulle kunna delta under detta skede. 

Utöver att förbättra kommunikationen mellan personer inom projekt behöver BIM 
utvecklas ytterligare för att möjliggöra bättre arbetsmetoder för alla involverade 
(Mansperger et al. 2014). 

5.1.2 Arbetsgång 
I konstruktörernas första skede, systemutformningen, erhålls underlag från 
gestaltningsskedet, så svårigheter och viktiga förutsättningar kan identifieras. Detta kan 
göras på olika sätt, exempelvis genom grova överslagsberäkningar, en grov modellering 
eller handskisser. Révai (2012) menar att systemutformningen innebär att utforma de 
bärande delarna av konstruktionen samt installationer på en grov nivå. 

3D-projektering ger en flexibilitet i arbetet som 2D-projekteringen inte kan ge. Att 
smidigt kunna revidera modellen efter beräkningar som genomförs möjliggör en 
parallell arbetsgång. För konstruktörer är det idag vanligt att arbeta i 3D och Nilsson 
(2014, s.30) beskriver följande: “Att arbeta i 3D och att koppla information till objekten 
är numera mer regel än undantag i dagens projekt.” Som Mansperger et al. (2014) 
påpekar är det viktigt att värdet i modellen ses redan i projekteringsfasen. Man kan 
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därför se att det är av intresse för både konsultföretag och entreprenörer att ha en 
genomarbetad konstruktionsmodell. 

Att kunna exportera underlag för projekt in i olika program för att beräkna dimensioner 
och ta fram villkor för stabilitet som tidigare utfördes med hjälp av handberäkningar ger 
en ökad effektivitet i dagens projektering. Däremot finns det brister i kopplingen mellan 
modellerings- och beräkningsprogram som gör att arbetsmetoden har potential att 
förbättras. Istället för en tvåvägskommunikation mellan program för att exportera och 
importera modeller, förekommer idag dubbelmodellering i konstruktörers arbetsgång. 
Nilsson och Svennered (2012) bekräftar att dubbelmodellering är något som hade 
kunnat effektiviseras, men som nu måste finnas då både de som beräknar och de som 
tar fram ritningsunderlag är beroende av en modell. 

Efter att dimensioner och förutsättningar för byggnadens stabilitet är beräknade och 
granskade, revideras modellen för att därefter framställa gällande juridiska handlingar 
för byggnaden. Redovisning är ett tidskrävande arbete, då det inte alltid går att ställa 
in programmen att presentera information på det sätt som önskas (Bilaga 6). Dessutom 
handlar det ofta om hur detaljer ska redovisas som konstruktörer har kunskap om 
genom erfarenhet. Konstruktör G1 (Bilaga 9) menar att kunna ta fram typdetaljer som 
kunde använts som stöd inte bara vid redovisning utan för att förmedla information till 
alla inblandade i projektet så att alla tolkar informationen på samma sätt. BIM som 
arbetsmetod måste ständigt utvecklas för att möjliggöra användning för alla som är 
involverade i projektet (Mansperger et al. 2014). Mansperger et al. (2014) hävdar även 
att traditionellt förfarande att ta fram ritningar i allt större utsträckning blir bortvalt, 
medans gränserna mellan design och dimensionering blivit mer utsuddade. 

5.1.3 Assisterande programvaror 
Inställningen till assisterande programvaror är likadant för alla de intervjuade 
konstruktörerna samt deras företag. Alla respondenter använder sig av programvaror i 
så stor utsträckning som möjligt då det gör arbetsprocessen snabbare, smidigare och 
tydligare. Många av respondenterna upplever att framför allt de yngre har lättare för 
programvaror då det för dem är ett naturligt sätt att arbeta på. Det är däremot viktigt 
att kunna bedöma en programvaras relevans för den specifika uträkningen och att 
kunskap och förståelse bakom varför beräkningar utförs på ett visst sätt inte glöms bort 
(Bilaga 4). Konstruktör B (Bilaga 3) anser att det är viktigare att ha en förankring till 
verkligheten och förståelse snarare än att kunna programmets alla funktioner. 
Ingemansson (2012) påpekar att konstruktörers arbetsgång är rutinbaserat och kan vara 
svår att bryta. 

Utifrån intervjuerna har samband uppmärksammats när det gäller att assisterande 
programvaror inte är tillfredsställande för användaren. Att en programvara fungerar på 
det sätt som arbetsuppgiften kräver kan tyckas vara en självklarhet, men utifrån 
intervjuer har fungerande programvaror påpekats som en faktor som skulle underlätta 
och göra arbetet smidigare och mer effektivt. För att en utveckling inom program ska 
bli så effektiv som möjligt, menar Rácz och Olofsson (2009) att alla måste vara överens 
om hur information ska presenteras och tolkas. Det handlar om att få 
beräkningsprogrammet att tolka information från modellen på det sätt som 
modelleringsprogrammet gör (Bilaga 6; Bilaga 11). Smith (2014) poängterar 
svårigheten i att få med all information som krävs för en modell, det ligger på 
individnivå att resultatet av modellen är tillräckligt bra och här är den mänskliga 
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faktorn en felmarginal i processen. Utifrån intervjuer och litteratur kan samband ses 
mellan god kunskap om programvaror och nyttjandet av dem i arbetsprocessen samt 
att få fram resultat som är läsbara för användaren. 

En utvecklingsfaktor som nämnts under intervju är om man vid granskning kunde gå 
in i modellen och markera en konstruktionsdel för att kontrollera dess beräkning 
(Bilaga 11). Konstruktör H (Bilaga 11) menar att detta exempelvis skulle kunna 
utföras med hjälp av ett filter som visade beräknade respektive icke-beräknade 
konstruktionsdelar. 

En tvåvägskommunikation mellan modellerings- och beräkningsprogram är något som 
många av de intervjuade konstruktörerna påpekat som en utvecklingsfaktor. Idag 
fungerar inte kopplingen mellan modellerings- och beräkningsprogram som önskat, 
detta gör dubbelmodellering till en naturlig del av arbetsgången idag. Rácz och Olofsson 
(2009) menar att som program används idag ställer höga krav på interoperabilitet för att 
kunna nyttja programmen för deras syfte. Ett alternativ till en tvåvägskommunikation 
hade varit om samma program kunde användas vid både modellering och beräkning 
(Bilaga 7). Företag som Trimble och Autodesk utvecklar både modelleringsprogram 
och tillhörande beräkningsprogram, de påstår att all kommunikation mellan deras 
inbördes program ska vara felfri (Trimble, u.å.; Autodesk, 2017b). 

Att använda sig av den koppling som idag finns att tillgå mellan utvalda program kräver 
hög informationsgrad i modellen för att de två olika programmen ska uppfatta 
informationen på samma sätt. Idag finns IFC som ett neutralt filformat med syfte att 
överföra information mellan olika program och ett steg i utvecklingen av 
interoperabiliteten (Drávai et al. 2016). Trots denna utveckling av IFC, finns det program 
som dagligen används av konstruktörer som ännu inte kan exportera eller importera med 
hjälp av IFC. Ett helt öppet arbete mellan olika BIM-program med enbart IFC som 
filformat är idag inte möjligt, även om det finns framtida möjligheter med IFC, har 
utvecklingen ännu inte nått ett stadie där det kan tas i bruk (Mansperger et al. 2014). 
Utvecklingen ligger alltså i tiden, men har inte kommit tillräckligt långt så att kopplingen 
sker felfritt. 

5.2 Hur skiljer arbetsmetoden sig åt för konstruktörer på olika 
företag när det gäller beräkning av modell? 

De större företagen arbetar uppdelat efter arbetsuppgift då de har en möjlighet att nyttja 
personal med spetskompetens (Bilaga 4; Bilaga 5; Bilaga 6; Bilaga 7; Bilaga 11). På 
mindre företag ser man fördelen i att kunna lite av varje vid eventuella bortfall av 
personal (Bilaga 2; Bilaga 3). Däremot är det inte bara företagets storlek som styr 
uppdelningen utan tydliga roller i projekt har också stor påverkan på arbetet. Modeller 
innehåller en stor mängd av information från en stor mängd personer, därför krävs det 
att man tillför relevant information till modeller (Smith, 2014). 

Det krävs ett tätt informationsutbyte mellan personer i projekt för att minska risken för 
bortfall av information (Bilaga 3; Bilaga 4). Beräkning och modellering sker i de flesta 
fall parallellt, därför krävs det en tydlig struktur av informationsutbytet. För att skapa 
denna struktur föreslår Konstruktör G1 (Bilaga 9) att upprätta en standard för 
framställning av skisser så att alla förstår vad som presenteras och hur skisser ska tolkas. 
Nilsson och Svennered (2012) bekräftar att det krävs ett tätt informationsutbyte i form 
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av skisser, ritningar och samtal för att modellerna ska motsvara projektets aktuella 
förutsättningar. 

Projekteringen är uppdelad i tre skeden, som tidigare illustrerats i Figur 5. Denna 
arbetsprocess har bekräftats av respondenterna där det endast är skillnader i hur stor del 
av processen företaget är inblandad i vid projekt eller omfattningen av varje skede. 

Alla respondenter använder sig av assisterande programvaror i så stor utsträckning som 
möjligt för att dessa gör arbetsprocessen snabbare, smidigare och tydligare. För att en 
utveckling inom program ska bli så effektiv som möjligt, menar Rácz och Olofsson 
(2009) att alla måste vara överens om hur information ska presenteras och tolkas. Det 
handlar om att få beräkningsprogrammet att tolka information från modellen på det sätt 
som modelleringsprogrammet gör (Bilaga 6; Bilaga 11). Smith (2014) poängterar 
svårigheten i att få med all information som krävs för en modell, det ligger på 
individnivå att resultatet av modellen är tillräckligt bra och här är den mänskliga faktorn 
en felmarginal i processen. 

5.3 Vad hävdar konstruktörerna på företagen hade underlättat 
arbetsmetoden vid beräkning av modell? 

Att standardisera skisser så att alla förstår vad som presenteras och hur skisser ska tolkas 
hade underlättat kommunikationen inom projekt (Bilaga 9). Bättre kommunikation 
inom projekt kan även ske genom att konstruktörer kommer in tidigare i processen, en 
tidigare dialog gynnar oftast båda parterna, som till exempel en smidigare uppstart för 
konstruktörer och färre revideringar för arkitekter (Bilaga 4). 

Redovisning är ett tidskrävande arbete, eftersom det inte alltid går att ställa in 
programmen att presentera information på det sätt som önskas (Bilaga 6). Att använda 
typdetaljer för att förmedla information till alla inblandade i projektet samt vid 
redovisning är ett bra sätt för att få alla att tolka information på samma sätt (Bilaga 9). 

Modell som underlag vid granskning skulle underlättat granskningsarbetet, genom att 
länka beräkningar in i modellen och på så sätt se beräkningen för en konstruktionsdel 
då den markeras i modellen (Bilaga 11). Konstruktör H (Bilaga 11) menar att detta 
exempelvis skulle kunna utföras med hjälp av ett filter som visar beräknade respektive 
icke-beräknade konstruktionsdelar. 

Fem av respondenterna nämnde att en tvåvägskommunikation mellan modellerings- och 
beräkningsprogram skulle underlätta arbetet. En fungerande import och export mellan 
modellerings- och beräkningsprogram hade minskat dubbelmodellering och då sparat 
tid (Bilaga 3; Bilaga 5; Bilaga 6; Bilaga 8, Bilaga 11). Ett alternativ till en 
tvåvägskommunikation hade varit om samma program kunde användas vid både 
modellering och beräkning (Bilaga 7). 

5.4 Hur kan man förbättra arbetsmetoden för konstruktörer 
vid beräkning av modell? 

Då dagens projekt till stor del är modellbaserade menar Nilsson och Svennered (2012) 
att det krävs ett tätt informationsutbyte i form av skisser, ritningar och samtal för att 
modellerna ska motsvara projektets aktuella förutsättningar. Detta är något som 
respondenterna bekräftat som en potentiell förbättring. Smith (2014) hävdar att det finns 
en stor mängd information i modeller och det kommer från en stor mängd personer. 
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Mansperger et al. (2014) poängterar att BIM behöver utvecklas ytterligare för att 
möjliggöra bättre arbetsmetoder för alla involverade. 

För att utveckling av programvaror och dess interoperabilitet ska kunna ske menar Rácz 
och Olofsson (2009) att alla måste vara överens om hur information ska presenteras och 
tolkas. Som Konstruktör E1 och Konstruktör H poängterar handlar det om att få 
beräkningsprogrammet att tolka information från modellen på det sätt som 
modelleringsprogrammet gör (Bilaga 6; Bilaga 11). Därutöver ställs höga krav på den 
interoperabilitet som önskas från programmen för att kunna nyttja dem till deras syfte 
(Rácz & Olofsson, 2009). 

Ett sätt att öka programvarors interoperabilitet är att bland annat genom filformatet IFC. 
IFC som är ett neutralt filformat med syfte att överföra information mellan olika 
program och ett steg i utvecklingen för interoperabilitet (Drávai et al. 2016). Trots 
utvecklingen av IFC, finns det program som dagligen används av konstruktörer som 
ännu inte kan använda IFC. Ett helt öppet arbete mellan olika BIM-program med enbart 
IFC som filformat är idag inte möjligt, även om det finns framtida möjligheter med IFC, 
har utvecklingen ännu inte nått ett stadie där det kan tas i bruk (Mansperger et al. 2014). 

5.5 Koppling till målet 
Målet med studien var att klarlägga behoven för en ökad effektivitet i 
konstruktionsprocessen när det gäller beräkning av modell, för att utreda möjligheterna 
till en förbättrad arbetsmetod för konstruktörer. 

För att utreda möjligheterna till en förbättrad arbetsmetod för konstruktörer har studien 
genom intervjuer kommit till slutsats att företagets storlek inte är enda faktorn som 
spelar in i hur uppdelningen av arbetet ser ut vid beräkning av modell. Faktorer som 
tydliga roller i projekt har också stor påverkan på arbetet, då tydliga roller bidrar till att 
konstruktörer vet vem som ansvarar för vilken information. Då modellen innehåller en 
stor mängd information från en stor mängd personer, krävs det att man tillför relevant 
information till modellen (Smith, 2014). 

Behov som klarlagts för en ökad effektivitet i konstruktionsprocessen när det gäller 
beräkning av modell är de faktorer som presenteras i följande stycken. 

Genom ett tätt informationsutbyte mellan personer i projekt minskar risken för bortfall 
av information (Bilaga 3; Bilaga 4). Detta informationsutbyte kan ske i form av 
skisser, ritningar och samtal för att modellerna ska motsvara projekteringens aktuella 
förutsättningar (Nilsson & Svennered, 2012). För att underlätta arbetet vid redovisning 
hade typdetaljer varit till god användning för att få alla att tolka information på samma 
sätt (Bilaga 9). 

Om programvaror kunnat tolka information på samma sätt, så kunde 
kommunikationen mellan dessa underlättas (Rácz & Olofsson, 2009; Bilaga 6; Bilaga 
11). Att även kunna nyttja modellen i fler steg i processen, exempelvis länka in 
beräkningar för specifika konstruktionsdelar i modellen hade kunnat effektivisera 
granskningsprocessen (Bilaga 11). 
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Koppling mellan metod, frågeställningar och teori presenteras i Figur 7. 



Diskussion och slutsatser 

25 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet påbörjas med diskussion kring trovärdighet av resultat och de metoder som 
tillämpats för att insamla data. Kapitlet förklarar studiens begränsningar, vilka konkreta 
slutsatser och rekommendationer som dras utifrån det resultat som studien genererat. 
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka möjligheten för utveckling av arbetsmetod vid 
beräkning av modell. Smith (2014) hävdar att det finns stor mängd information i 
modeller vilket kommer från en stor mängd personer. Mansperger et al. (2014) 
poängterar att BIM behöver utvecklas ytterligare för att möjliggöra bättre 
arbetsmetoder för alla involverade. Alla respondenter är eniga om att det finns 
utvecklingsmöjlighet för arbetsmetoden vid beräkning av modell och därmed kan 
resultatet anses vara trovärdigt. 
 
För att utveckling av programvaror ska bli så effektiv som möjligt, menar Rácz och 
Olofsson (2009) att alla måste vara överens om hur information ska presenteras och 
tolkas. Hur information presenteras och tolkas går även att applicera på andra 
delmoment inom en konstruktörs arbete, exempelvis för kommunikation inom 
projekt. Smith (2014) poängterar svårigheten i att få med all information som krävs 
för en modell, det ligger på individnivå att resultatet av modellen är tillräckligt bra 
och här är den mänskliga faktorn en felmarginal i processen. 

Alla respondenter har olika uppfattningar vilka utvecklingsfaktorerna är, flera 
respondenter nämner samma faktorer, se Tabell 2. Respondentens erfarenhet och 
befattning har inte påverkat analysen av de utvecklingsfaktor som nämnts utan 
faktorerna har värderats likvärdigt. En förbättring av studiens resultat hade varit att 
ställa mer specifika frågor vid intervjuerna samt ställa samma frågor med olika 
formulering för att analysera trovärdigheten i respondentens svar. Resultat som 
genererats utifrån intervjuer är trovärdigt, då samma frågor ställts till alla respondenter, 
begrepp som använts i rapporten och intervjuerna har noga definierats för att minimera 
missförstånd. Då studiens intervjuer utförts på ett strukturerat och dokumenterat sätt, 
kan studien anses som trovärdig. 
 
Då insamlad data kunnat uppnå studiens mål genom frågeställningarna anses 
frågeställningar vara relevanta och genomarbetade. Studiens frågeställningar har tre 
olika syften, där första frågeställningens syfte var att skapa en uppfattning om 
arbetsmetod vid beräkning av modell. De två andra frågeställningarna syftade till att 
lyfta fram faktorer där konstruktörerna själva såg en utvecklingspotential för att sedan 
se hur arbetsmetoden kan förbättras. 

6.2 Metoddiskussion 
Två av tre frågeställningar syftade till att beskriva, klargöra och framlägga 
konstruktörers åsikter kring arbetsmetod vid beräkning av modell, därmed krävdes en 
kvalitativ studie där intervjuer jämförts mot teorier i det teoretiska ramverket. Utifrån 
valda sökord har vetenskapliga källor valts med relevans för studien och för att stärka 
studiens trovärdighet har alla använda källor granskats kritiskt. 

Metoderna har tillämpats på ett bra sätt då genomförda intervjuer med konstruktörer 
från olika företag gett studien en bredd och ett flertal utvecklingsfaktorer har lyfts fram. 
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De intervjuade företagens olikheter, som karaktär och storlek, har gynnat studiens 
generaliserbarhet utifrån påvisade samband av olika faktorer mellan företagen. För att 
ytterligare öka generaliserbarheten, kunde ett större omfång av respondenter per företag 
eller fler företag intervjuats. Genom ett större omfång av både respondenter och företag 
hade studien kunnat få en klarare bild av arbetsmetodens utvecklingspotential. De 
intervjufrågor som ställts vid intervjuerna hade med mer inläsning på ämnet kunnat 
specificeras ytterligare. 
 
Hälften av intervjuerna genomfördes direkt med respondent och hälften genomfördes 
via telefon, en förbättring av metodens reliabilitet hade gjorts genom att genomföra alla 
intervjuer direkt med respondenten. 
 
Alla intervjuer, förutom två, har spelats in för att kunna återgå till materialet och 
säkerhetsställa att allt som sagts under intervjun kommit med i transkriberingen. 
Transkriberingar har skrivits i direkt anslutning till intervjun vilket medför en hög 
detaljeringsnivå av informationen. Därefter skickades transkriberingen tillbaka till 
respondenten för ett godkännande, vilket bidrog till att den redovisade informationen 
var korrekt samt att fel och missförstånd utreddes direkt. Denna process bidrog till ökad 
trovärdighet av respondentens svar. 

6.3 Begränsningar 
Studien är applicerbar på byggkonsultföretag av olika storlekar nationellt, samt i mindre 
skala internationellt. Vid en eventuell upprepning av studien kan den tolkade analysen 
av den empiri som insamlats genom intervjuer, generera slutsatser som skiljer något 
från de som gjorts i denna utredning. 

Enligt studiens avgränsningar har ingen fördjupning gjorts för effektivitet inom 
kostnad, tid och kvalitet, utan faktorerna har endast belysts i form av respondenters 
åsikter kring dessa faktorer. Studien har fördjupats inom utveckling av arbetsmetoden 
vid beräkning av modell, från 3D-modell till färdigt beräknad modell. Detta område är 
brett och därmed har resultatet genererat ett flertal faktorer som går att utveckla, alla 
har en koppling till arbete vid beräkning av modell för konstruktörer. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Idag är arbete i 3D en naturlig del i en konstruktörs vardag samt att koppla information 
till modeller (Nilsson, 2014), BIM har därför blivit en mer självklar arbetsmetod för 
konstruktörer. Däremot finns brister i arbetsmetoden BIM, både när det gäller 
interoperabilitet mellan program (Rácz & Olofsson, 2009), men också konstruktörers 
rutinmässiga arbete och därmed svårigheten att implementera nya arbetsmetoder 
(Ingemansson, 2012). Därför är det viktigt att förstå att BIM behöver utvecklas 
ytterligare för att möjliggöra bättre arbetsmetoder för alla involverade (Mansperger et 
al. 2014). IFC är ett försök till en standardisering i överföringen av information (Drávai 
et al. 2016). Utvecklingen ligger alltså i tiden, men har inte kommit tillräckligt långt för 
att fungera utan hinder. 

6.4.1  Slutsatser 
 Storleken på företag är inte enda faktorn för hur uppdelning av arbete ser ut på 

företag. 
 Tydliga roller och att tidigt spika förutsättningar för projektet medför tydlighet 

i vem som ansvarar för vilken information till modellen. 
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 Tidig dialog mellan discipliner kan skapa bättre förutsättningar för 
konstruktörer vid uppstart av projekt. 

 Standardisering av typdetaljer hade underlättat vid redovisningsarbete. 
 Idag fungerar inte interoperabilitet som önskat, en fungerande interoperabilitet 

skulle kunna medföra en minskning av dubbelmodellering. 
 Problem med interoperabilitet skulle kunna lösas genom IFC-kompatibla 

programvaror eller att modellering och beräkning sker i samma programvara. 
 Genom att koppla mer av konstruktionens information till modellen skulle 

modellen kunna nyttjas vid fler delmoment som vid exempelvis granskning. 

6.4.2 Rekommendationer 
 Att tidigare ha ett samarbete mellan konstruktör och arkitekt för att kunna 

underlätta bådas arbetsprocess. 
 Skapa ett typdetaljsbibliotek inom företaget, för erfarenhetsåterföring och stöd 

i projekteringen. 
 Fortsatt arbete inom utveckling av interoperabilitet mellan modellerings- och 

beräkningsprogram. 
 Utveckling av modelleringsprogram för att kunna nyttja modellen vid fler 

delmoment, exempelvis genom ett filter för att se beräknade respektive icke-
beräknade konstruktionsdelar. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning om interoperabilitet mellan programvaror är ett ämne som ligger i 
tiden och anses viktigt enligt respondenterna i den utförda studien. Att undersöka 
utvecklingsfaktorer för interoperabilitet så som hur programvaror tolkar information så 
kommunikation mellan program kan ske felfritt. Var i interoperabiliteten återfinns 
problem? Hur kan en standardiserad informationstolkning utföras? 

Modellen har stor potential och används i allt fler skeden av byggprocessen. Att 
implementera den i granskningsprocessen vore en stor utveckling och hur en sådan 
implementering kan genomföras bör därför undersökas. 

Att undersöka hur kommunikation inom projekt samt presentation av detaljer kan 
standardiseras och ge lösningar på hur feltolkningar samt förlorad erfarenhetsåterföring 
kan lösas. Detta kan undersökas både i en branschtäckande undersökning samt på 
enskilda företag. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
Bilaga 2 Transkribering av intervju med Konstruktör A1 och A2 
Bilaga 3 Transkribering av intervju med Konstruktör B 
Bilaga 4 Transkribering av intervju med Konstruktör C 
Bilaga 5 Transkribering av intervju med Konstruktör D 
Bilaga 6 Transkribering av intervju med Konstruktör E1 
Bilaga 7 Transkribering av intervju med Konstruktör E2 
Bilaga 8 Transkribering av intervju med Konstruktör F 
Bilaga 9 Transkribering av intervju med Konstruktör G1 
Bilaga 10 Transkribering av intervju med Konstruktör G2 
Bilaga 11 Transkribering av intervju med Konstruktör H 



  Bilaga 1 
	

Intervjufrågor  

Inledande frågor  

• Är det okej att använda ditt och företagets namn i rapporten?  	
• Vad har du för roll på företaget – befattning och roll?   
• Hur många års erfarenhet har du inom branschen?  

Uppdelning av arbete   

• Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det 
gäller modellering och beräkning av modeller?  

• Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra 
resp. inte förändra för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?   

Arbetsprocess   

• Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till 
färdig beräkning?   

• Har du alltid arbetat på detta sätt?  
• I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande 

programvaror?   
• Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?   	
• Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och 

modellering görs av samma/olika person/er?  
• Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  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Transkribering intervju:  
Företag A, Konstruktör A1 och A2 
Vad har du för roll på företaget?  
Konstruktör A1: konstruktör och uppdragsledare/projektansvarig 
Konstruktör A2: konstruktör  
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
Konstruktör A1: 4 år med brokonstruktion, 6–7 år med husbyggnad 
Konstruktör A2: 4 år inom husbyggnad 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Konstruktör A1: Det är lite uppdelat. Jag räknar mest och hinner inte rita så mycket på grund 
av min roll som projektansvarig vilket innebär många möten. Förut var vi två i denna rollen 
med projektansvarig, men en har slutat, så nu är det jag den enda av fem stycken som är mer 
bekväma med att räkna och hålla i projekten.  
Konstruktör A2: Modellering och beräkning parallellt.  
Konstruktör A1: Ofta när man får ett uppdrag så kan man modellera upp mycket utan exakta 
dimensioner. Därefter görs finjusteringar och modellen kontrolleras så att 
konstruktionselement får rätt dimensioner.   
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
Konstruktör A1: Det bästa är om alla kan göra lite av allt för arbetat kan bli lidande om någon 
som kan en sak väldigt bra slutar eller är iväg. Sen finns ju risken med att arbeta med en 
uppgift göra att det blir avlägset att ta sig an en annan uppgift. På hussidan så upplever jag att 
uppgifterna går in i varandra mer än på bro. Där är det civilingenjörerna som räknar och de 
andra ritar, lite mer ”old-school”.  

- Vad tror du det beror på att det var uppdelat, var de kvar i det arbetetsättet?  
Konstruktör A1: Det är lite mer avancerade beräkningar. Den branchen har också sista åren 
använt sig av personal utan ingenjörsutbildning för att rita, (KY-utbildning, Nackademin, etc) 
och dessa har självfallet inte kunskaper nog för att utföra avancerade beräkningar.  
Konstruktör A2: För mer förståelse för ritandet så är en utbildning bra. Tanken här på Företag 
A är att alla mer eller mindre både ska kunna räkna och rita. Idag är det bristen på tid och det 
är svårt att hinna lära upp, då en inlärningsperiod och stöttning i uppgiften är nödvändig.   
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
Konstruktör A1: Först görs en stomskiss som första skede. Genom erfarenheter och 
förkunskaper så kan man med en skiss få fram information om exempelvis spännvidder och 
placering av pelare och balkar. Skissen lämnas sen över till någon som modellerar upp 
konstruktionen.  
Konstruktör A2: Det blir ett parallellt arbete mellan modell och beräkning. Det skiljer sig 
mellan 2D- och 3D-modellering. I AutoCAD behöver man mycket information i ett tidigt 
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skede. I Revit så kan man gå tillbaka för att ändra dimensioner och på så sätt ligga lite före i 
modellering.  
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Konstruktör A1: Det skiljer sig beroende på företag och yrkesroll. I början var vi inte så 
många på företaget och kunde man ha sina egna projekt och var ansvarig för både modell och 
beräkning. Idag är vi fler och man ska se till så att alla är sysselsatta, så jag stöttar upp där det 
behövs.  
Konstruktör A2: 1 år på Företag A. På tidigare företag var arbetet uppdelat efter de som ville 
räkna respektive de som ville modellera. På nuvarande företag lärs jag upp inom beräkning 
vilket är kul.  
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
Konstruktör A1: I nästan alla steg används assisterande programvaror, både inom modellering 
och beräkning. Enklare beräkningar kan göras för hand, men idag finns det mycket program 
att ta till som hjälp.  
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare? Hade det varit smidigare som 
arbetsmetod att beräkning och modellering görs av samma/olika person/er?  
Konstruktör A1: Det är extremt känsligt när en person försvinner och därför är det mycket 
bättre om man kan lite av varje. Då vet man hur arbetsprocessen ser ut, hur man räknar fram 
olika konstruktionsdelar och det kan upplevas som inspirerande.  
Konstruktör A2: Programmen idag är komplicerade och det finns mycket att lära och fördjupa 
sin kunskap om funktioner. Att kunna dra nytta av programmet för att det ska gå fortare.  

- Då man gör lite av varje, upplever ni att man tappar kunskapen om programmen då 
dessa ständigt utvecklas?  

Konstruktör A2:  Jag skulle vilja fördjupa mig i Revit för att bli effektivare och nyttja de lite 
mer avancerade funktionerna av programmet. Exempelvis så kan en sak som littrering skapa 
mervärde för nästa person i ledet om jag hunnit med det i mitt skede. Dessutom är program 
för beräkning avancerade och tar rätt mycket tid att lära sig.  
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Konstruktör A1: Att komma överens hur man jobbar och hur man räknar vissa saker. Att 
upprätta lathundar och mallar för hur man gör, både vid modellering och beräkning. Om man 
kan följa en mall och se ungefär hur det ska se ut så kan marginalen för fel bli mindre. 
Hur redovisning sker, exempelvis balk-balk och balk-pelare. Arbetsprocessen skulle vara 
smidigare om man slapp uppfinna hjulet vid varje tillfälle.    
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Konstruktör A1 och A2: Det går bra.  
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Transkribering intervju:  
Företag B, Konstruktör B 
Vad har du för roll på företaget?  
Uppdragsansvarig, handläggande konstruktör och projektör 
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
6 år som konstruktör 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Vi har som ambition att man ska göra både och. Ingen som bara sitter och modellerar eller 
bara beräknar utan alla som vill får känna på de olika uppgifterna i olika utsträckning.  
Det ligger ytterst på uppdragsansvarig att ro beräkningar i hamn. Men ingen som säger att 
man måste eller ska beräkna allt som uppdragsansvarig. Här på företaget räknar och 
modellerar alla men i olika utsträckning och i olika beräkningsprogram. Det som avgör hur 
mycket man räknar är uppdragets storlek och den egna förmågan.  
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
Det man skulle kunna diskutera är om man ska ha någon som bara beräknar respektive 
modellerar eller om man inte ska ha det på det sättet. Det finns risker med uppdelning i 
uppgifter då information kan falla bort på vägen, man kan missa vissa förutsättningar. Små 
ändringar kan ta lång tid om fler är inblandade.  
Själva beräkningsdelen kanske hade gått fortare i sig. Ju mer man gör en sak desto bättre blir 
man på allt från beräkning, ritning och kundkontakt. Säkert kan man bli effektivare, men på 
det stora hela är jag nöjd med hur vi jobbar idag.  
Det är en säkerhet i att alla kan lite av varje, man kan rådfråga och be om hjälp med 
kontroller. Det blir ett stimulerande arbete, och du kan känna att jag kan göra allt, jag kan bära 
ett eget projekt utan att känna sig begränsad eller utesluten från en viss uppgift.  
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
Det krävs alltid någon form av ritningsunderlag, däremot kan ritningsunderlaget variera i 
omfattning. Därefter så kan man lägga in modell som referens, exportera eller rita av 
modellen i beräkningsprogrammet. Sedan bestäms laster, randvillkor, materialval, 
lastkombinationer i programmet, och man kan göra någon tidig beräkning. Resultat värderas 
och beräkningen kontrolleras innan man går vidare för att på så sätt begränsa grova missar.  
Därefter ändras parametrar och resultat tolkas för att sedan överföra beräkningen in i 
ritningsprogram för framtagning av ritningar.   
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Både ja och nej. Stegen i arbetsprocessen måste genomföras men man har lärt sig med tiden i 
vilken utsträckning. Man gräver hela tiden djupare då man lär sig nya program. I början så gör 
man inte allt själv. Det är en stegvis process.  
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I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
Vi gör nästan alla beräkningar i datorprogram. Det går att kontrollera rimlighet med 
handberäkning men det går mycket fortare i datorprogram.  
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Bättre kopplingar mellan lite mer avancerade rit- och beräkningsprogram. Det låter väldigt 
bra när man pratar med leverantörer men det är ganska mycket som ska till däremellan för att 
få en bra koppling. Krävs en modell som är modellerad på rätt sätt för att kunna föra över 
modellen till beräkningsprogrammet, och ibland fungerar det inte ens då till 100%.    
Smidiga och enkla beräkningsprogram är väldigt mycket värda. Däremot finns det ingen 
koppling för dessa program utan det blir att mata in koordinater för hand.  
 
Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
Hade säkert gått snabbare om samma person gjorde samma typ av uppgift i alla projekt, fast 
man skulle nog inte vinna så mycket i längden. Smidigare kanske men inte roligare och inte 
bättre.  
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Kopplingarna mellan rit- och beräkningsprogram. Utvecklingspotentialen hos oss så handlar 
det om att bli bättre både inom modellering och beräkning. Vi har mycket att lära då det 
kommer ut nya funktioner i program. 

- När ni jobbar med lite av varje, känner ni att man inte hinner med att lära sig 
programmen i den takt som de utvecklas? 

Både ja och nej. Jag kan inte alla funktioner i exempelvis FEM-Design, men kan använda 
programmet så pass mycket att jag känner mig bekväm i att använda det.  
Risken finns såklart att man inte får djupet, men jag tror det är viktigare att ha förankringen 
till verkligheten och att ha förståelsen. Hur koppling mellan modell, ritning och beräkning 
hänger ihop och på så sätt få ett bredare syn på arbetet, men med risk för att man kanske inte 
optimerar konstruktionen till 100%.  
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Javisst, det går bra.  
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Transkribering intervju:  
Företag C, Konstruktör C 
Vad har du för roll på företaget?  
Beräkningsingenjör 
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
1,5 år med en maskiningenjörsutbildning som grund 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Uppdelningen av arbetet utgår ifrån projektets storlek och typ, exempelvis bostadshus eller 
tunga industrier. Vi har specifika personer som beräknar, samma när det gäller modellering. 
Där det är ett tätt informationsutbyte mellan beräkning och modellering.  
Här på Sweco är det inte ovanligt att man jobbar med personer på andra orter, men det kan 
vara en fördel att ha ett lokalt projekt där man jobbar med dem man har runt omkring sig.  
I större projekt är det oftast flera beräkningsingenjörer där en är ansvarig för helheten. Sedan 
så reviderar man modellen utifrån beräkningsunderlaget.   
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
De som sitter och ritar kan räkna en del, så som enklare beräkningar av balkar o.s.v. Det finns 
en fördel med att ha det uppdelat, till exempel att man blir duktig på den arbetsuppgift man 
utför. På det stora hela är det bra att varje person kan sin sak då det krävs specialister, men en 
grundläggande förståelse är även viktig att ha.  

- Är det företagets storlek som gör att personer blir specialister eller är det företagets 
arbetssätt även om företaget varit stort eller litet? 

Företagets storlek påverkar säkert detta och att det gör det möjligt att man kan jobba att 
specialisera sig. På mindre företag så är man ofta färre konstruktörer och det kan leda till at 
vara specialiserad och man får vara bredare. Ett större företag har en bredare kompetens då de 
har fler anställda och har möjlighet att ha specialister, företaget kan på så sätt specialisera sig.  
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
Processen är olika beroende på projekt och dess storlek. Man får ofta en arkitektmodell som 
man utgår ifrån och har en konstruktionsgenomgång utifrån denna. På denna genomgång 
diskuterar både beräkningsingenjörer och ritare materialet, och man kan här identifiera direkta 
problem.  
 
Efter genomgången kan revidering av arkitektmodell framställas som går att jobba med. 
Därefter görs både en beräkningsmodell och modellering påbörjas. På grund av det parallella 
arbetet som sker mellan beräkning och modellering gäller det att ha ett tätt informationsutbyte 
med ritarna så de uppdaterar sin modell utifrån beräkningarna, och att ingen information faller 
mellan stolarna. Det är viktigt att under hela processen arbeta med dokumentation, granskning 
och beräkningsrapporter.  
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Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Ja, det har jag. Jag tycker däremot att det är viktigt att efter ett projekt reflektera och 
dokumentera positiva och negativa erfarenheter från projektet så man kan ständigt förbättras. 
Det är en tidspressad bransch och ska därför helst gå fort och det blir därför ibland svårt att 
genomföra en bra erfarenhetsåterföring och därigenom förbättra arbetsprocessen.  
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
Den yngre generationen är mer van vid att använda olika typer av programvaror i sin vardag, 
de är därför mer benägna att nyttja dessa i sitt arbete. Det finns speciella programvaror att 
tillgå i alla steg i processen. Jag arbetar mycket med FEM-Design och andra programvaror 
som används vid dimensionering av olika tvärsnitt. Det är lätt att tappa bort vad 
programvarorna gör och var begränsningarna finns i programmet, det är därför är det viktigt 
att göra kontrollberäkningar för hand för att verifiera resultaten.  
 
Den äldre och mer erfarna generationen räknar mer för hand än vad yngre generationen gör. 
Ibland så kan de beräkningar som görs i datorn ta längre tid än vad det skulle gjort om det 
bara räknades för hand. Det kan därför vara viktigt att kunna bedöma programvarans relevans 
för den specifika beräkningen.  

- Finns det några steg i processen där du inte använder dig av assisterande 
programvaror? 

Vi har standardiserade digitala beräkningsmallar som används vid olika upprepade 
beräkningar. Papper och penna används väldigt sällan. Märker jag att jag gjort samma 
beräkningar flera gånger för hand tycker jag om att programmera hjälpmedel som jag 
använder bara för min egen del.  
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Kommunikationen mellan arkitekt och konstruktör kan förbättras. Gör arkitekten hela tiden 
förändringar så blir det att ständigt gå tillbaka i processen och då med risk att tappa 
information längs vägen.  
Att i ett tidigt skede få spikade underlag och förutsättningar som man kan jobba utifrån 
underlättar arbetet. Gör man sena ändringar så blir följderna stora för slutresultatet. Det ger en 
säkerhet att veta att man utgår ifrån något som inte kommer förändras, däremot så finns det en 
svårighet att spika alla förutsättningar tidigt i projekt.  
 
Ett sätt är att konstruktörer kommer in tidigare i processen. Idag börjar en konstruktörs arbete 
då arkitekten är relativt klar med sin del. Förr så hade arkitekter mer kunskap inom 
byggnadskonstruktion än vad som ingår i arkitektrollen idag och på så sätt så hade de mer koll 
på vad som gick att lösa konstruktionsmässigt.  
 
Ett förslag på förbättring hade varit att konstruktörer konsulterade arkitekterna, i olika skeden. 
Arkitekten vill helst inte ha någon som drar i handbromsen för att kunna ge sin kreativitet 
utrymme och liknande gäller även för konstruktörer. På det stora hela hade det underlättat för 
båda parterna att ha en kontinuerlig kommunikation i ett tidigt skede. 
 
Vi vill göra det som är smidigast konstuktionsmässigt medan arkitekter ofta vill göra det som 
är estetiskt tilltalande, ibland kan det bli konflikter däremellan. Tidig input från konstruktörer 
behövs för att spara tid och minska fel mellan disciplinerna.  
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Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
I teorin hade det varit bra om alla kunde alla bitar. Då det är olika personer som beräknar och 
ritar ställs det krav på informationsutbytet som sker däremellan. I projekt där det krävs 
specialister för avancerade beräkningar behöver man ta till vara på den kompetens varje 
person besitter, därmed blir det en ekonomisk fråga att främja att ha specialister inom 
företaget.  
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Som jag ser det är det i de tidiga skedena utvecklingspotentialen finns. Att spika 
förutsättningar och reflekterar över helheten tidigt ger goda förutsättningar för utveckling. Att 
utnyttja konstuktionsgenomgångar för att gå igenom projektet ordentligt minskar 
missförstånd. Slarvar man i början av projektet så leder det ofta till konsekvenser i slutet. 
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Absolut.   
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Transkribering intervju:  
Företag D, Konstruktör D 
Vad har du för roll på företaget?  
Beräkningsingenjör  
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
8 år 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Uppdelat i konstruktörer och beräkningsingenjörer medan arbetsprocessen är uppdelad på̊ 
olika program. Modeller skapas i CAD-program av konstruktörer och beräkningsingenjörerna 
modellerar upp beräkningsmodeller som kan användas i beräkningsprogrammen. 
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
En koppling mellan modelleringsprogram och beräkningsprogram hade varit fördelaktigt, för 
att slippa dubbelmodellering. Då skulle man kunna göra ändringar i beräkningsmodellen, 
synka om modellen och få ändringarna över till ritprogrammen. Det tar lång tid att göra en 
kvalitetssäkring på̊ denna koppling idag. 

- Är det något du inte skulle vilja förändra i processen? 
Bra att ha kvar nuvarande grunduppdelningen av konstruktörer och beräkningsingenjörer. Det 
kan bli rörigt att försöka kombinera de rollerna. 
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
Vid arbete med rörberäkningar så får vi ritning över ett rörsystem som vi modellerar upp som 
vi sedan räknar utifrån. När det istället gäller 3D-FEM så modellerar vi i programmet eller får 
en färdig modell som vi rensar så att endast det nödvändiga för en beräkning finns med. 
Sedan tar vi in modellen i ett program där vi gör själva meshen. När vi sedan genererat ett 
mesh och kontrollerat detta så tar vi in modellen i ett beräkningsprogram. 
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Ja, mer eller mindre. Arbetet styrs dock mycket av vilka programvaror som företaget väljer att 
arbeta med. 
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
I alla de steg som beskrev i processen används assisterande programvaror. Det finns även lite 
specialprogram för att räkna analytiskt. 
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Processen hade blivit smidigare om kopplingen mellan beräkningsprogram och 
modelleringsprogram fungerat bättre. 
 



2017-03-29  Bilaga 5 
	

	 2 

Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
Det beror på vilken typ av jobb som man genomför. Då det kommer till rörberäkningar är det 
betydligt smidigare att en konstruerar och en annan beräknar. Det är naturligtvis beroende på 
vilken typ av arbete som behövs för projektet. Ibland kan det vara bra att det är samma person 
som gör hela processen då det krävs en insikt i hur laster verkar, då kan det vara ineffektivt att 
två personer ska sätta sig in i processen. Men i de flesta fall så är det uppdelat i konstruktörer 
eller beräkning. 
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Det finns en stor potential om man skulle kunna få en fungerande koppling mellan 
konstruktionsprogram för modellering och beräkningsprogram. En enklare växelverkan 
mellan olika funktioner i program som meshar och fem-lösare, samma gäller även för 
geometrimodellering. 
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Ja, det går bra. Både via mail och telefon. 
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Transkribering intervju:  
Företag E, Konstruktör E1 
Vad har du för roll på företaget?  
Handläggande konstruktör 
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
5 år 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Vi har ganska så uppdelat arbete. De som är duktiga på modellering modellerar likadant gäller 
på beräkningssidan. Det finns personer på företaget som i mindre projekt kan göra både och, 
men i stora projekt skiljs arbetsuppgifter åt.  
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
Med dagens 3D-modelleringsprogram så tar det för mycket tid, man hinner inte både 
modellera samtidigt som du ska vara duktig på att räkna. För att bli effektiv så tror jag nästan 
att det är bäst med ett uppdelat arbetssätt mellan modellering och beräkning. 
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
Som jag ser det så finns det två alternativa metoder. Det ena är att jag skissar upp tillsammans 
med beställaren vad de vill åt och sedan meddelar jag dimensioner till den som ritar. Man 
använder sig alltså av skisserna för att komma fram till och se problemen. Alternativet är att 
jag skissar upp i 3D för att få en förståelse för projektet, för att sedan göra beräkningarna. 
Vilket av dessa två som väljs beror på beställare och när i processen man kommer in. Är det 
sent i processen så kan det vara enklare att först rita, medan om det är helt nytt och beställaren 
inte riktigt bestämt sig så krävs kanske skisser samt kostnadsförslag för att ge beställaren 
valmöjligheter.  
 

- Vilket arbetssätt används mest?  
Om jag får bestämma så vill jag rita upp i 3D först för att själv kunna visualisera projektet. 
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Ja, det har jag. Vi jobbar ofta i team, där vi tillsammans tar fram förutsättningar och de 
problematiska punkter som finns för ett projekt. 
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
Jag använder assisterande program konstant. Jag använder programvaror för både simpla och 
avancerade beräkningar. Beräkningsprogrammen sätter jag emot varandra för att kontrollera 
resultaten, jag räknar även för hand och använder programmen för att dubbelkolla mina 
tankar. 
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Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Det hade varit smidigare om ett och samma program kunde göra allt, men man kan aldrig fullt 
ut lita på ett program. Komplexiteten av ett program medför att man kan göra fler fel och 
därför krävs fortfarande granskning och handpåläggning. Som jag ser det, så hade det varit 
smidigare med mer och bättre kommunikationen mellan beräkning och modellering.  
 
Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
Jag tycker att det ska säras på arbetsuppgifterna. Förr kunde man både rita och räkna och det 
berodde på programmets intelligensnivå. Idag är det en högre grad av intelligens i 
programmen och därför krävs det en djupare kunskap. 
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Det ska hela tiden gå fortare vilket kan göra det svårare att hinna med att granska alla 
programmen. Hade man kunnat ställa in program i förväg hur man vill redovisa på ritning 
hade man kunnat spara mycket tid. 
 
Hade kopplingen mellan beräkningsprogram och modelleringsprogram varit smidigare så 
hade tid sparats och mycket av dubbelmodelleringen inte längre behövts.  
Idag så talar modellerings- och beräkningsprogrammen samma språk, men det krävs att man 
arbetar på ett annorlunda sätt, främst då det kommer till kopplingen mellan balk och pelare då 
den information som modelleras inte uppfattas likadant i ett beräkningsprogram.  
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Ja, det går bra. 
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Transkribering intervju:  
Företag E, Konstruktör E2 
Vad har du för roll på företaget?  
Handläggare, uppdragsansvarig och ritar 
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
9 år inom byggprojektering 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Det är en uppdelning av de som ritar och de som beräknar. Några av de äldre ritar lite vid 
behov i AutoCAD, för att ge underlag till de som ritar i 3D-program. 
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
Det är bra att det är uppdelat som det är. Ett bra upplägg är att dela upp arbetet av uppgifter. 
Det är bra om den som räknar behärskar att gå in i modellen och titta, vilket jag tror det flesta 
gör. 
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
Olika från projekt till projekt. Vi börjar exempelvis med ett systemskede vilket ligger före 
detaljskedet, i systemskedet så kan den som beräknar gör en grov överslagsberäkning och 
projektören modellerar utifrån detta. Ett annat alternativ är att få en arkitektmodell eller 
ritning som man utgår från. Eller så modellerar man med grövre dimensioner för att 
säkerhetsställa för kommande korrigering och detaljskedet.  
Beställaren har ofta krav på vilken typ av stomme som ska projekteras, tex. betong eller stål.  
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Ja det har jag. Tidigare kom jag in i ett senare skede och var med i detaljprojekteringen och de 
som beräknade eller var mer erfarna hade gjort skisser till de som var nya med uppgiften. 
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
I stort sätt hela tiden. Handskisser används i viss utsträckning för att komma fram till 
detaljlösningar. 
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Buggar i program är något man hade kunnat vara utan och att då programmen skulle fungera 
som man tänkt sig i alla lägen. Arbetsgången här på företaget tycker jag fungerar bra annars. 
 
Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
I något fall som det kanske skulle vara smidigare om en person gör både beräkning och 
modellering hade kunnat vara i ett mindre projekt där det kanske tar längre tid att involvera 
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fler personer än att göra det själv. Detta kräver ju naturligtvis att personen i fråga behärskar 
båda dessa moment. 
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Att i en större utsträckning kunna använda Tekla till att både kunna modellera och 
beräkningar. Att kunna använda Tekla till både modellering och beräkning kräver inte att en 
och samma personer gör båda delarna, utan att två personer kan använda samma modell. Samt 
som jag nämnde innan, att programvaror som vi använder oss av fungerar utan några problem.  

- Är det mycket i projekt som återkommer, som gör att man kan göra en 
erfarenhetsåterföring från gångna projekt till kommande? 

Det skiljer sig i hur saker och ting ska utföras i olika projekt. Viktigt är att ha ett 
detaljbibliotek och erfarenhetsåterföring att slippa uppfinna hjulet gång på gång, detta är 
nånting som vi har ambition att bli ännu bättre på.   
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Javisst. 
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Transkribering intervju: 
Företag F, Konstruktör F 
Vad har du för roll på företaget?  
Statiker och handläggare 
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
7 år 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Här på företaget så är uppdelningen sådan att den som sitter med modellen gör även 
beräkningarna. 
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
En del är inne på att man ska dela upp arbetet så en gör modellen och en annan gör 
beräkningen, men vi ser det inte som den mest fördelaktiga uppdelningen. När man gör både 
modell och beräkning får man en helhetsbild som är svår att få då man har arbetet uppdelat. 
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
I första skedet kan det begäras en lastnedräkning och då görs en grov uppskattning av 
faktorer. Innan man startar ska man ha all information så som jordtryck, var är byggnaden 
placerad för att ta fram rätt vind- och snölast o.s.v. I projekt finns det en tanke på var 
stabiliteten i byggnaden ska föras ner till grunden. Steget därefter är att skapa modellen och 
göra ändringar efter hand som förändringar i konstruktionen görs. 
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Grundsättet hur vi jobbar är samma, men verktygen som används har varierat. 
Innan vi började jobba med FEM var det mycket beräkningar för hand och kontroller med 
hjälp av enklare program. 
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
Vi jobbar kontinuerligt med assisterande program i alla steg. Till exempel simpla program 
används vid kontroller av exempelvis pelare, att kontrollera så den valda pelaren håller för att 
sedan kunna gå vidare i processen. 
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Att veta vad man gör och ha en grundförståelse för hur stabiliteten fungerar och inte bara 
prova sig fram. Det är väldigt bra att ha den förståelsen när man sitter i ett FEM-program, att 
för hand kunna göra kontrollberäkningar och se rimligheten i resultaten. 
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Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
Om arbetet ska vara uppdelat krävs det att den som modellerar måste ha grundkunskaper 
inom statik för att förstå hur konstruktionsdelar beter sig och varför. Det kan vara svårt att 
förstå om man inte kontinuerligt jobbar i alla steg. 
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
En utveckling vi ser är att man skulle kunna koppla modelleringsprogram så som exempelvis 
Tekla och beräkningsprogram som FEM-Design. För att det ska fungera krävs det att den som 
modellerar i Tekla definierar alla noder rätt. 
 
Sen är det naturligtvis viktigt att de som modellerar förstår statiken. Förstår man statiken så 
får man mycket gratis sen, och därför ser vi en stor vikt att jobba på detta och bli ännu bättre 
på det. 
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Ja, det går bra.  
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Transkribering intervju:  
Företag G, Konstruktör G1 
Vad har du för roll på företaget?  
Uppdragschef 
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
7 år 
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Uppdelningen är styrd beroende av projektens storlek. Är det ett mindre projekt så arbetar vi 
två personer i projektet för att säkra kvaliteten, medans det i stora projekt oftast är en som har 
huvudansvar för statiken och kör beräkningar i FEM-Design eller andra plug-in program och 
en som har huvudansvar för projekteringen.  
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
Det viktigaste är att man har tydliga roller och därigenom få ett bra informationsflöde så att 
alla projektmedlemmar är med på projektets omfattning, tilläggsarbeten och ekonomi. Dessa 
roller bestäms beroende på den uppdragschef som styr projektet. Tydliga roller är därför 
avgörande för projektgruppens framgång.  
 
Med nya medarbetare fokuserar vi på att lägga mycket arbete av olika typer så man snabbt 
kan komma igång att driva egna mindre projekt.  
Jag tycker att uppdelningen fungerar bra som den ser ut idag, speciellt när det gäller vid större 
projekt. 
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
I första skedet så görs en grov 3D-modell där man kan identifiera kluriga kopplingar och i ett 
tidigt skede rama in problemen. När man jobbar med exempelvis stål- eller prefabtillverkare 
har de gått in med kalkyldimensioner för att tydliggöra deras förväntningar. Vi gör en kontroll 
av dessa och stämmer av med tillverkaren om behövs göras några förändringar av 
dimensionerna.  
Många gånger är det knutpunkterna som bestämmer möjliga dimensioner på anslutande delar, 
det är därför lämpligt att börja med knutpunkterna så inte dubbelarbete uppstår. 
Därefter så brukar jag modellera den stora volymen för att utifrån den kunna få fram sektioner 
och planer, för att enkelt kunna följa hur man tänker. Samtidigt som jag gör detta gör en 
statiker lastnedräkningen och jobbar på så sätt parallellt med modelleringen. Det som behöver 
tas fram först är grunden och dess förutsättningar, speciellt när man jobbar med en tillverkare.  
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Ja, det har jag gjort.  
Det finns fortfarande en generationsskillnad i arbetssätt, där den äldre generationen gärna 
jobbar i 2D och gör skisser, medans den yngre generationen jobbar mer i 3D. En av fördelarna 
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med yrket är att du har hyfsat fria händer så länge du håller dig till normerna. Uppdragschefen 
bestämmer hur denne vill ha projekteringsunderlaget redovisat, men vägen dit kan se olika ut.  
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
Tekla använder jag dagligen till all projektering mot prefabricerade byggnader, stål och 
betong. FEM-Design används till störst del för komplexa byggnader, och används som en 
verifiering. Man tänker igenom hur lasten förs ner i byggnaden och kontrollerar med hjälp av 
FEM-Design att du tänkt rätt. Vi har märkt att en del nya vill börja i andra änden, utan att 
fundera på varför.  
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Framför allt hade man på projekteringsnivån kunnat ha nytta av standarddetaljer. De mer 
erfarna inom branschen sitter på denna kunskap med man märker på nya att man inte riktigt 
vet hur saker och ting ska redovisas. Att kunna plocka fram typdetaljer som stöd både för 
redovisning och som användning vid uppstartsmöte hade gett konstruktörer en tydlig bild av 
hur uppdragschefer vill ha detaljer redovisat. På så sätt så får alla medarbetare i projekt 
samma förutsättningar. Standarddetaljer kan till viss mån begränsa kreativiteten därför är det 
viktigt att ha en bra balans mellan kreativitet och stöd.  
 
Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
Det är smidigare om en person gör allt i den mening att man får en helhetsbild som kan vara 
svårare att få om man jobbar mer uppdelat. Detta då det vid all överlämning av information 
finns en risk för bortfall av information. Det är lättare för en projektör att upptäcka en 
kollision i ett tidigt skede, vid beräkning är det inte lika lätt att upptäcka dessa. 
Det är en fördel att jobba två då man kan bolla tankar och idéer med varandra då ”varför-
frågan” är utvecklande. 
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Att inte lägga för mycket tid på smådetaljer, det kan göra arbetet så mycket krångligare. 
”Om det är krångligt när man ritar så är det krångligt när man tillverkar.” Generellt gäller 
detta både vid Tekla- och FEM-modeller.  
 
Det är viktigt att hitta fel så tidigt som möjligt, så alla processer som underlättar detta är att 
föredra. 
Det är bra att ha någon form av standard för framställning av skisser inom företaget inför 
överlämning mellan projektering och beräkning, detta så att alla förstår vad som är presenterat 
på skissen, samt att det kan användas som dokumentation. 
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Absolut. 
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Transkribering intervju:  
Företag G, Konstruktör G2 
Vad har du för roll på företaget?  
Uppdragschef, med en roll inom beräkning 
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
13 år  
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Personer som är duktiga på modellering gör det, samma gäller för beräkning. Jag är ganska ny 
på denna typ av uppdelning då jag tidigare har arbetat på ett sätt där alla gör lite av allt. Jag 
tror det har ett samband med den utveckling som sker, att man inte kan vara tillräckligt bra på 
allt, då de tekniska lösningarna gör att det tar väldigt mycket energi från en konstruktör att bli 
bra på alla delar, alltså mjukvarudelar så som beräkningsprogram och ritprogram. 
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
Jag tycker det viktigaste är att man förstår vad man gör, det vinner man mycket på. Detta 
tycker jag gäller oavsett projektets storlek, utförande eller uppdelning.  
 
Jag tycker att en strävan efter att förstå allt är en sund inställning, idag vill många kunna flera 
bitar i processen vilket är bra i min mening. 
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
För att du ska kunna skapa en korrekt modell så behöver beräkningar göras under tiden och 
sätta vissa förutsättningar för modellen. Modellen är till för att skapa sig en uppfattning, 
precis som en sektion gör i ett 2D-program. 
 
Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Jag har alltid arbetat på liknande sätt, att stegvis ta sig framåt och räkna sig fram. För att rita 
rätt så gäller det att få med sig information under projektets gång.  
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
De används i väldigt många arbetsmoment. I mindre projekt och i enskilda delar så väljer jag 
att räkna för hand och med hjälp av litteratur. Men på det stora hela så används program i 
många delar. 

- Av vilken anledning räknar du ibland för hand?  
För att inte tappa förståelse och ha en känsla för det du gör. Att se verktygen som ett 
hjälpmedel, och då det är omfattande beräkningar som krävs är program ett bra verktyg för att 
spara tid. 
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Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
Att stäva efter att bli lite bredare än att specialisera sig. Att ha en förståelse för vad det är man 
gör i olika programvaror och kanske inte bara ha koll på vad man kan göra. 
 
Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
Jag tror inte det spelar någon större roll utan det handlar om vilka personer som sätts samman 
till en grupp.  
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
Jag kan inte komma på något bra exempel, men dagens industrialisering har edan bidragit 
mycket till utveckling inom processen.  
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Ja.  
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Transkribering intervju:  
Företag H, Konstruktör H 
Vad har du för roll på företaget?  
Beräkningsingenjör, ansvarig för resursplanering på beräkningssidan på avdelningen  
 
Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
13 år  
 
UPPDELNING AV ARBETE. 
Hur ser uppdelningen av arbetet ut mellan olika personer när det gäller modellering och 
beräkning av modell?  
Resursfördelningen varierar beroende av storlek och typ på projekt. I de större projekten är 
det uppdelat så några beräknar och andra modellerar. Programvaror som konstruktörer 
använder sig av är avancerade och är därmed tids- och energikrävande vilket kräver 
konstruktörer med god kunskap om dessa.  
 
Idag är det ca 3 konstruktörer som bara beräknar och 7–9 konstruktörer som även modellerar 
men har en övervägande del av arbetet inom beräkning. Överlag finns det en brist på 
beräkningskonstruktörer. 
 
Med uppdelningen som den ser ut idag, vad hade du velat förändra resp. inte förändra 
för att arbetsprocessen skulle bli effektivare?  
Vi har testat att jobba både uppdelat i större och mindre grad och sett att det i stora drag 
fungerat bra. Medarbetare på företaget vill kunna ha valmöjligheten att välja uppgift, därmed 
låter vi detta valet vara öppet. Projektörer som inte kommit igång med beräkningar känner sig 
ofta obekväma med detta. På Företag H jobbar vi därför med internutbildning för att se till så 
att alla har en grundförståelse för beräkning och Eurokoder. Att lära sig bedöma rimlighet och 
på så sätt bli bekväma med beräkning.  
 
ARBETSPROCESS. 
Hur går processen till, steg för steg, när du går från modell till färdig beräkning?  
Konstruktörer kommer ofta in sent i processen, vilket leder till att man måste modellera och 
beräkna parallellt. Helst skulle jag vilja komma fram till ett bra system och göra lite 
beräkningar för att räkna fram lite dimensioner samt diskutera med arkitekten innan 
modelleringen påbörjas.  
Den optimala arbetsprocessen är att hinna beräkna och dimensionera stora delar av stommen 
innan modell påbörjas för att på så sätt slippa revidera modellen hela tiden.  
 
I vissa väldigt tidspressade uppdrag så modellerar man upp mycket innan något är beräknat. 
Då är det viktigt att den som modellerar kan bedöma rimlighet av dimensioner, spännvidder 
och placeringar. När projekteringen är i full gång skickar man information mellan varandra 
för att kunna jobba parallellt. Modellerar upp konstruktionselement övergripligt för att sedan 
detaljerade beräkningar och revidera.  
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Har du alltid arbetet på detta sätt?  
Jag började inte min karriär i Sverige utan där jag började jobba som konstruktör är det helt 
uppdelat utefter arbetsuppgift så jag kan väldigt lite om modelleringsprogram. Förr gjorde 
konstruktörer både beräkningar och ritade i CAD, men nu när programmen är mer avancerade 
handlar det om att ge de konstruktörer som kan hantera programmen den uppgiften.  
 
I vilka arbetsmoment använder du dig av assisterande programvaror?  
När det gäller beräkningen så används assisterande programvaror kontinuerligt och utöver 
programvaror använder vi oss av handberäkningar. Vi använder också FEM-relaterade 
programvaror.  
 
När det gäller modellering så används assisterande programvaror hela tiden. I programskedet 
kan modelleringsprogram användas för att skissa upp projektet, för att få en bild över 
projektet och kunna visa hur det ser ut. Vi skissar väldigt lite för hand och därmed börjar man 
med modelleringsprogram tidigt.  
 
Vad hade enligt dig gjort processen smidigare?  
En bättre koppling mellan modellerings- och beräkningsprogram, för att bland annat slippa 
dubbelmodellering. Det är något vi försöker utveckla och som vi testat. Det handlar om att få 
in modeller så att beräkningsprogrammet förstår och tolkar modellen på samma sätt som 
modelleringsprogrammet gör. Här hade en tvåvägskommunikation varit bra.  
 
Att ha en struktur för vad som är räknat och granskat, så att det inte är två personer som 
räknar på samma konstruktionsdel. Att ha möjligheten att se direkt i modellen vad som är 
beräknat för att förhindra detta hade varit fördelaktigt.  
 
Jag önskar att tiden funnits för att sitta med arkitekten och diskutera projektet, för att sedan 
genomföra stora delar av beräkningar på stommen innan projekteringen påbörjas. 
 
Hade det varit smidigare som arbetsmetod att beräkning och modellering görs av 
samma/olika person/er?  
Generellt hade det varit smidigare om en konstruktör både modellerat och räknat för att ha 
kontroll på vad som beräknats och kunna gå in i modellen och ändra dimension. I de större 
uppdragen kan det vara svårt att ha en som gör både och där krävs det en uppdelning av 
uppgifterna för att kunna försäkra sig om att allt beräknats och modelleras.  
Det ställs krav på det informationsutbytet som sker mellan beräkningen och modelleringen för 
att ingen information ska gå förlorad, här gäller det att ha bra mallar.   
 
Var i arbetsprocessen ser du utvecklingspotential?  
I kopplingen mellan modellerings- och beräkningsprogram, speciellt om man kunde 
modellera och beräkna i samma program. En utveckling hade varit att kunna ta ut mindre 
delar av modellen och föra in i ett lite enklare program, exempelvis ta ut pelare och beräkna i 
ett program avsett för pelare och genom export kunna koppla beräkningen in i modellen igen.  
 
Att modellen skulle kunna användas som en gällande juridisk handling. Det finns mycket 
information i modellen som inte kommer med eller som kan synas på ritning.  
Att modelleringsprogram haft ett filter för att kunna identifiera beräknade respektive icke 
beräknade element.  
 
Är det okej att följa upp med frågor via mail?  
Ja, både via mail och telefon.  
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