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Sammanfattning: 

När den nya funktionsanpassade byggnormen (BBR 94) kom gavs det utrymme för att bygga 
hus med trästomme även med fler våningar än två. Tidigare hade det varit förbjudet att 
använda trä i stommen för hus med fler än två våningar på grund av brandrisken. 
Den styvmoderliga behandlingen av hus med trästomme har inneburit att utvecklingen inom 
området har blivit eftersatt och att kunskap inom området tappats. Informationen om tekniken 
behöver en kanal för att nå ut till branschens aktörer. En digital produktkatalog kan vara en 
sådan kanal. 

Målsättningen med examensarbetet är att utveckla en prototyp av en digital produktkatalog 
för flervåningshus i trä baserad på en analys av branschens förutsättningar. Katalogen skall tas 
fram för att på bästa sätt förmedla nyttan med träbyggnadstekniken för flervåningshus. 

Arbetet med produktkatalogen indelades i olika skeden. Det inledande skedet bestod i att 
samla in information såsom bild- och textinformation av olika slag samt att analysera 
målgrupp och syfte med produktionen. Därefter konkretiserades katalogens layout och 
innehåll samt katalogens olika ingående delar. De olika objekten såsom CAD- ritningar och 
bilder producerades sedan. slutligen genomfördes programmering av gränssnittet för 
produktionen i Macromedias författarverktyg Director. För att få ett begrepp om hur väl 
anpassad produktkatalogen är för branschen gjordes sedan en användarundersökning. Där 
katalogen skickades ut till olika nyckelaktörer i branschen för granskning. 

I ett tidigt skede dvs innan valet av stamsystem är fattat krävs en viss typ av information, ofta 
av jämförande karaktär. Tider och kostnader är viktiga men även aspekter såsom känsla, 
tradition och estetik spelar in. I detta skede kan en central informationsbank på Internet 
tillhandahålla den nödvändiga informationen. När beslutet av stamsystem är fattat krävs mera 
teknisk information, rena rådata, och det är lämpligt att utforma it- stödet med ett enkelt 
användargränssnitt. Exempelvis kan det röra sig om en databas med information om kostnader 
och ledtider samt ritningar och annan teknisk information. 

Valet av Macromedia Director som utvecklingsverktyg som i början av arbetet kändes 
självklart har under arbetets gång omvärderats. En Internet- distribution är utan tvekan det 
bästa sättet att sprida en produktkatalog eftersom det på ett billigt och enkelt sätt går att nå 
alla användare med Internetuppkoppling. Valet av utvecklingsvertyg skulle trots det kunna 
falla på Macromedia Director men sättet att använda programmet skulle inte vara detsamma. 
Director skulle användas för att generera de mer avancerade objekten exempelvis 
introduktionen övriga objekt skulle produceras i en Html- editor. 
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l. Inledning 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
När den nya funktionsanpassade byggnormen (BBR 94) kom gavs det utrymme får att bygga 
hus med trästomme även med fler våningar än två. Tidigare hade det varit fårbjudet att 
använda trä i stommen får hus med fler än två våningar på grund av brandrisken. Den nya 
normen innebär att det är tillåtet att bygga med trästomme fårutsatt att brandkraven klaras. 

Den styvmoderliga behandlingen av hus med trästomme har inneburit att utvecklingen inom 
området har blivit eftersatt och att kunskap inom området tappats. Det har därfår startats ett 
antal olika projekt får att öka användandet av trä inom byggbranschen. Ett sådant projekt är 
"Trähus i flera våningar" som har löpt under tidsperioden 1995-1999. Projektet hade som 
målsättning att demonstrera att träbyggnadstekniken får flervåningshus är teoretiskt och 
ekonomisk konkurrenskraftig. Projektet drevs av Nordie Wood som är den nordiska 
träindustrins forsknings- och utvecklingsprogram. 

För att sälja mer trävaruprodukter krävs det att informationen når ut till branschens aktörer. 
Det är därfår viktigt att klargöra i vilken form branschen vill ha informationen. En digital 
produktkatalog är en tänkbar form. I produktkatalogen kan stödjande applikationer får 
aktöremas arbete bakas in. 

1.2 Problemformulering 
Vilken slags information skall produkten fårmedla? Vilka är huvudingredienserna i 
produkten? Hur skall användaren uppleva produkten? Vad vill användaren få ut av 
produkten? Hur skall produkten utformas? 

1.3 Målsättning 
Målsättningen med examensarbetet är att utveckla en prototyp av en digital produktkatalog 
får flervåningshus i trä baserad på en analys av branschens förutsättningar. Katalogen skall tas 
fram får att på bästa sätt fårmedla nyttan med träbyggnadstekniken får flervåningshus. 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom produkten är en prototyp läggs ingen större möda ner får att få kompatibilitet över 
plattformsgränser. En CD-ROM produktion utförs får att användas på PC med 
operativsystemet Windows 95 eller senare. Det fårutsätts att användaren har tillgång till 
AutoCAD men det har ingen större betydelse eftersom det endast på ett fåtal ställen i 
produktionen finns hänvisningar till bifogade AutoCAD- filer. Detsamma gäller med tillgång 
till Internet. 

1. 5 Metodik och arbetsformer 
Arbetet inleddes med att studera befintliga multimediaproduktioner på marknaden samt 
litteratur inom området får att få en uppfattning om möjligheter och begränsningar i tekniken. 
Ä ven litteratur om flervåningshus i trä studerades får att ta fram de viktigaste motiven får att 
fårorda trähus. 
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l. Inledning 

Därefter analyserades resultaten från Stefan Perssons undersökning [l]. Syftet med denna 
undersökning var att få en indikation om vilka faktorer som påverkar valet av stomsystem, 
arbetsprocesser och vilka stödjande applikationer som kan underlätta aktörernas arbete. 
Med ledning av resultatet från undersökningen och de inledande studierna utformades sedan 
en produktkatalog. 

Arbetet med produktkatalogen indelades i olika skeden. Det inledande skedet bestod i att 
samla in information såsom bild- och textinformation av olika slag samt att analysera 
målgrupp och syfte med produktionen. Därefter konkretiserades katalogens layout och 
innehåll samt katalogens olika ingående delar. De olika objekten såsom CAD- ritningar och 
bilder producerades sedan. slutligen genomfördes programmering av gränssnittet för 
produktionen i Macromedias författarverktyg Director. 

För att få ett begrepp om hur väl anpassad produktkatalogen är för branschen gjordes sedan en 
användarundersökning. Där katalogen skickades ut till olika aktörer i branschen för 
granskning. 

Under projektet fördes en kontinuerlig dialog med Byggkonsult Anders Högberg AB för att få 
en koppling till branschen. Byggkonsult Anders Högberg AB är ett konsultföretag inom 
byggsektorn som tillsammans med Södra Timber AB erbjuder ett koncept som de kallar för 
"Byggsystem i trä". Grundläggande information om "Byggsystem i trä" har använts för att ge 
ett exempel på hur informationen kring ett stamsystem skulle kunna struktureras i 
produktkatalogen. Byggkonsult Anders Högberg AB har givit sitt tillstånd att använda 
informationen men har annars ingen del i produktionen. 

1.6 Upphovsrätt 
Produktkatalogen får inte användas i kommersiellt syfte eftersom licenserna på de program 
som används för att utveckla katalogen endast gäller om katalogen är och förblir en ren 
akademisk produkt. Rätten till bilder och text i produktkatalogen är inte alltid helt klargjorda 
varför den som använder sig av materialet själv bär ansvaret för eventuella upphovsrättsliga 
tvister. 
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2. Digitala produktkataloger 

2. DIGITALA PRODUKTKATALOGER 
För att nå ut till användaren med ett system vare sig det är en ide eller en produkt är 
genomslagskraften i stor del beroende av fårmedlingssättet Ett sätt att nå användaren är att 
med en produktkatalog definiera sina produkter/ideer. Beroende på hur användaren och 
intressegruppen/fåretaget som vill nå ut med informationen ser ut så blir katalogens 
utformning olika. 

Ett fåretag fårsöker trycka på det unika hos företaget och ser till att användargränssnittet får 
tankarna till företaget och dess produkter. Företagslogotyp och vissa får företaget 
karakteristiska fårger är en lämplig layout får en sådan katalog. Informationen i en sådan 
katalog skall vara nära knuten till företaget och den allmänna informationen om systemet bör 
hålls nere. 

Är det en branschorganisation som ligger bakom katalogen är det viktigare att nå ut med 
allmän information om t ex träbyggnad i allmänhet och den rena fåretagsinformationen är det 
mera sparsamt med. Däremot finns det kontaktinformation till fåretag ur olika led i systemet. 

Förutom att katalogerna är beroende av vem som ligger bakom dem så blir givetvis 
informationen beroende av hur systemet som katalogen behandlar är utformat. Ett brett 
system kräver mera generella lösningar än ett specialistsystem som bygger på 

·standardprodukter. En katalog får ett specialistsystem typ Ecophon CADsupport (se kapitel 
2.1.1) innehåller färdiga produkter medan en katalog får ett brett system innehåller 
tankegångar och exempel på lösningar och därfår blir mer allmän och flexibel. 

Förutom variation i innehåll finns det olika distributionssätt får att nå ut med katalogen. Det 
vanligaste sättet är fortfarande pappersversion men en del fåretag har bötjat fårstå att det finns 
fårdelar med att ge ut en digital katalog. För digitala kataloger finns det också olika 
distributionssätt Generellt kan sägas att en distribution digitalt blir billigare får fåretagen än 
en pappersversion. Dessutom kan ökad intelligens byggas in i de digitala katalogerna vilket 
underlättar användarens arbete. 

2.1 CD- ROM produktioner 
Ett sätt att distribuera katalogen är via CD-ROM. Fördelen med detta sätt gentemot 
exempelvis en nätdistribution är att användaren inte behöver vara ansluten till Internet får att 
kunna använda katalogen, vilket också kan ses som en nackdel då katalogen skall uppdateras. 
Med dagens överföringshastigheter går det dessutom snabbare att ladda informationen från 
CD-ROM än från Internet. 
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2. Digitala produktkataloger 

2.1.1 Ecophon CADsupport 

Ecophon CADsupport är en specialistkatalog med mycket detaljerade uppgifter om Ecophons 
produkter. Eftersom den är tänkt som stöd till projekteringen är informationen av teknisk 
natur med ritningar och specifika data på vatje produkt. 

inrormation 

Ecolux 
ljusbrunnar 

Ecolux Ljusbrunn 2400x2400 ger ett 
demonterbart undertak med synligt bärverk 
Takelementen framhävs i en reliefverkan . 

format 
2400x2400 

huvtidmeny !jJ toregående 

!jJ a\'Siuta !jJ sök !jJ hjälp 

lbJijllwn. 

'""kantutru.rmnlng L. 

.r.l1H·1M8 
:••·1111 

!jJ exempelsamling 

Figur 2.1: En skänndump från Ecophon CADsupport. 

Katalogen har en enkel och ren layout i gult och grått (Ecophons fårger) med stora fålt får 
ritningar och information (se figur 2.1). Det är enkelt att navigera i katalogen och användaren 
vet hela tiden var han/hon befinner sig. 

Katalogen är producerad med Visual Basic och all information är lagrad i en databas 
(Microsoft Access). Fördelarna med att på detta sätt lagra informationen i databas och sedan 
nå den via anrop från användargränssnittet är många. Katalogen blir lätt att uppdatera 
eftersom endast den specifika informationen i databasen behöver ändras. Det är också lätt att 
göra olika språkversioner till samma användargränssnitt. 

2.1.2 BetongBanken 
BetongBanken har funnits i lO år. Bakom BetongBanken står Fabriksbetongindustrin. 
BetongBanken samlar in och lånar ut fakta och ideer till platsgjutna betongstommar med 
målsättning att ge ett säkrare beslutsunderlag. Ett stort antal referensobjekt får bostadshus, 
kontorshus och parkeringshus, som följts upp tillsammans med olika entreprenörer, ingår i 
underlaget. 

Detta är fårsta digitala BetongBanken men fortfarande arbetar BetongBanken med att 
distribuera sin information i bokform . I nästa version av BetongBanken skall vissa delar 
kunna uppdateras via Internet. 
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2. Digitala produktkataloger 

När du arbetar med BetongBanken är det tänkt att du skall ha följande arbetsgång. Först matar 
du in data om ditt nya objekt (namn, typ av hus) därefter gör du ett urval utifrån stomtyp. När 
stamtypen är vald tar programmet fram ett antal referensobjekt som uppfyller ställda kriterier. 
Därefter går du vidare till objektbanken där framtagna referensobjekt kan studeras närmare. 
Utifrån din studie av de valda referensobjekten kan du sedan välja ut max tre objekt som skall 
vara underlag för din kalkyl. Därefter fyller du i ytterligare förutsättningar om ditt objekt 
såsom bruttoarea och formmängd. Programmet utgår sedan från dina inmatade förutsättningar 
och vikter på valda referensobjekt och genererar en mängdtabell som överförs till Excel. I 
kalkylbladet i Excel kan sedan justeringar göras. Med en enkel process kan alltså ett riktpris 
på objektet fås som kan fungera som offertunderlag och på så sätt snabba upp offereringen. 

I figur 2.2 nedan ses en skärmdump från introduktionen till BetongBanken. Förutom ovan 
beskrivna funktioner finns exempelvis funktioner såsom dimensioneringshjälp för ljud och 
statik. Allt utifrån detaljerade data från referensobjekt 

Figur 2.2: En skänndump från BetongBanken. 

BetongBanken är producerad i html 1 och kräver en webbläsare för att kunna användas. Utöver 
detta krävs l 00 Mbyte hårddiskutrymme samt Microsoft W ord och Ex c el från Office 97. 
Installationen av programmet är väldigt styrd och kräver att installationen sker på enhet C. 
Detta kan vara ofördelaktigt för personer med flera hårddiskar med andra enhetsbeteckningar 
än C. All information är lagrad i databas där även användarens information lagras. En 
nödvändig lösning med tanke på informationsmängden. 

1 HTML, (Hyper Text Markup Language) är det språk som sidor på Internet skrivs i. 
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2. Digitala produktkataloger 

Under introduktionen vägleds du av en speakerröst samtidigt som momenten visas på 
skärmen. Introduktionen fungerar även som hjälp. Detta kan upplevas frustrerande får en 
användare som söker hjälp om något specifikt. En skriftlig hälpfil med sökmöjlighet är att 
föredra. 

Sammanfattningsvis kan sägas om BetongBanken att den är proffsig och innehåller mycket 
information. Tyvärr kan den upplevas lite klumpig med ett något trögt användargränssnitt. 
Produkten är rentav lite får komplett vilket ger en oöverskådlig struktur där användaren lätt 
går vilse. 

2. 2 Hemsidor på nätet 

Ett sätt att fårmedla produktinformation är att via sin hemsida på nätet göra informationen 
tillgänglig får alla. Fördelen med en internetproduktion är främst att det till en liten kostnad 
går att nå alla användare som har en internetuppkoppling. Tillgång till Internet finns hos över 
50% av tjänstemännen i byggbranschen. [2] 
Förutom tillgängligheten är det den snabba uppdateringen som är den största fårdelen med en 
internetproduktion. 

2.2.1 Lindab AB 

Ett sätt att nå ut med sina produkter är att som Lindab erbjuda program får olika applikationer 
inom företagets produktområde. Lindab har sitt produktområde inom ventilations- och 
tak/väggområdet Enligt Lindab själva satsar de genom LindabIT-center på att kontinuerligt 
utveckla nya program får att ge konstruktörer inom bl.a. ventilations- och lättbyggnadsteknik 
kraftfulla och användarvänliga vardagslösningar. Det finns möjlighet att ladda ner 
programmen från Internet och därmed få ornedelbar tillgång till dem. Förutom 
produktinformation och program finns information om företaget dess affårside och kontakter 
på Lindabs hernsida. 

I programmen finns fårutom konstruktions- och beräkningshjälpmedel möjlighet att generera 
kompletta artikellistor får enkel beställning. Fördelen med Lindabs modell är att lösningarna 
som konstruktörerna väljer blir anpassade får Lindabs produkter. I nästa led när entreprenören 
skall upphandla rör och profiler ligger det nära till hands att använda sig av de produkter som 
är inritade. Skulle han vilja byta ut till annat fabrikat innebär det att fabrikatet måste ha 
liknande egenskaper, vilket inte alltid är så lätt eftersom systemet är optimerat får Lindabs 
produkter. 
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2. Digitala produktkataloger 

2.2.2 stålbyggnadsinstitutet (SBl) 
SBl bedriver forskning och utveckling samt informerar kring användandet av stål i 
byggnadskonstruktioner. stålbyggnadsinstitutet är en fristående organisation, finansierad 
genom näringslivet, bl.a. av medlemsfciretag. 

·®il Hem 
t .. .. §n Innehåll 
t .... @) Sök 

: .... @) www-nyheter 

t ·®n Gästbok 
t .... €2] Webbinfo 

L .. ~ Extranet 

·@J Nyheter 

t· .. Qil www-nyheter 
: .. .. ®z] Pressmeddelanden 
: .... (i.ill SBl Nyheter 

t .. · ®J Nya publikationer 
L .. @) AoS nyhetsbrev 

·®.:J Om SBl ·@J F o U ·GZI Sök 
: .. .. @!) Adresser >@l Aktuella projekt 
: .... ®l) Detta är SBl : ... &:J Avslutade projekt 
: .... @) Verksamheten : .... @) Publikationer 

: .... @l) Personal : .. .. {g] Forskningsrapporter 

t· .. t2J Medlemmar : .... 1.]] Datorprogram 
: .... @) styrelser L .. €] Examensarbeten 
L ... @!) Lediga tjänster 

~------~--~ISI3II,--~--------~--------~ 

l.@) Information 

: .... f:1:IJ Broar 

I.@Ij Medlemssidor l """' L" k l.t:::J an ar r+-11.@]~,,,,""'·: -L-ät-tb-yg-g-na_d_.., l.fl] Miljö 

t .. ·@?J Byggnader 

t .. ·@l Lättbyggnad 
t .... fill Miljö 

: .... {2) statistik 

: .. .. @.) standarder 

t .. ·@J Utbildning 
L .. €ZJ Konferenser 

: .... @] Medlemmar 

: .... ®z] Anslagstavla 
: .... (i.ill Att vara medlem 

t .... ®.iJ Att bli medlem 

t .... ~ SBl-Nytt 
L ... ~ Information 

t .. ·@] Medlemmar 

t .... ffiiD Företag 
: .... @!J Organisationer 

: .... @:] Byggprojekt 

t .... ffiiD R e surser 
: .... @!J Lägg tilllänk 

L €J] Länka till SBl 

Figur 2.3: Sajtstrukturen på Stålbyggnasinstitutets hemsida. 
www.sbi.se (990816) 

t ... {g] Byggsystem : .... @!J Projekt 
t .... tt] Egenskaper : ... fO Publikationer 

: .... €2J Konstruktion ! .. ·@J l nnemiljö 
: .... @) Produktion , .... @) l nformation 

t .. ·@J Byggprojekt L ... ®.J LCA 

: .... €] Företag : ... @J Produkter 

L {2) Aktiviteter L @Il Byggnader 

stålbyggnadsinstitutets hemsida är som framgår av figur 2.3 väldigt omfattande. Avdelningen 
om lättbyggnad är särskilt intressant eftersom det är en teknik som konkurrerar med 
flervåningshus i trä. Därfår skall området inom den svarta rektangeln studeras ingående. I 
figur 2.4 nedan visas de olika rubrikerna om lättbyggnad på hemsidan. 

företag 
-leverantörer 
-nätverk 
-länkar 

byggsystem 

fuill 
vibrationer 

klimat 
miljö 

arbetsmiljö 
termiska 

egenskaper 

brand 
installationer 
konstruktion 

www.sbi.$eohnbygg 

yggna 
arkitektur 

projektering 
produktion 

småhus 
radhus 

Iletfamilj shus 
byggprojekt 

kontaktnätverk 
leverantörer 

länkar 

;m light steel frat ing - homepage i 1 English 

NYllETER 
1ii!J>yggn~ 

forskningsprojekt 
publikationer 

artiklar 
utbildnin!J 

. seminarier 

be räkna material 

vä.n'il'ii'ä ·r;å·iiar. 
mer information 

s bi 

Figur 2.4: De olika rubrikerna i lättbyggnadsavsnittet på Stålbyggnadsinstitutets hems ida. 
www.sbi.se (990816) 
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2. Digitala produktkataloger 

Förutom information om egenskaper såsom ljud, vibrationer, klimat etc finns en del 
intressanta lösningar. Under rubriken beräkna material finns ett program som beräknar 
ungefärlig mängd material for ett bostadshus i lättbyggnad med stål. Tak, fasadmaterial och 
eventuella trapphus tillkommer. Programmet är skrivet i JavaScript och resultatet visas direkt 
i användarens browser. En annan intressant lösning är framen i vänsterkant som ser till att 
informationen om foretag hela tiden finns inom klickbart avstånd. Klickar användaren fors 
han/hon till en utfådig forteckning av leverantörer, nätverk och länkar. Under nätverk finns en 
forteckning uppdelad på olika kategorier såsom arkitektur, byggfysik och byggprodukter etc 
och länkavsnittet har direktlänkar till foretagens hemsidor. Under rubriken vanliga frågor 
finns möjlighet for användaren att få svar på vanligen uppkomna frågor. Avsnittet fungerar 
också som en kontakt med användaren. 

Vilken rubrik som än utforskas så möts användaren av ett utforligt material av fakta och 
hänvisningar om vart han/hon kan finna mer information. Det finns ofta råd om vad man bör 
tänka på och informationen är enkelt strukturerad och lätt att ta till sig. 

2.2.3 Träinformation 
Träinformation är de svenska sågverkens informationsforetag med uppgift att forse den 
svenska allmänheten, byggbranschen och snickeriindustrin med information och kunskap om 
trä. Syftet är att underlätta användningen av materialet inom såväl nya som traditionella 
områden och därmed se till att bästa möjliga resultat for användaren uppnås. Informationen 
formedlas via olika typer av publikationer som t ex handböcker, byggbeskrivningar och en 
egen tidning samt via seminarier och medverkan i utvecklingsprojekt. 
Träinformations hemsida har en enkel och ren layout och är lätt att navigera i med hjälp av 
framen i vänsterkant som alltid finns tillgänglig (se figur 2.5). 
-:l! htlp //www hounf01malmn se/ M1cmsoll lnlemet Explmer l!lr:J EJ 

~ fFie-rVän ingsh-usTt~ ävlingen Tillbyggnad 1 trä 
Trapri set2000 ' - TÄVLA OCH VINN! 

Figur 2.5: Skärmdump från startsidan på Tträinfmmations hemsida. 
www.trainformation.se (990816) 
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2. Digitala produktkataloger 

Under rubriken flervåningshus i trä finns ett antal artiklar från tidningen och information om 
ett antal referensobjekt (se figur 2.6). Boken Flervånings trähus finns också i pdf2- format. Att 
spara dokument i pdf- format är ett smidigt sätt att publicera information på Internet. 
Nackdelen är att det inte går att bygga in någon högre grad av interaktivitet, såsom länkar i 
texten till vidare information, eftersom pdf- formatet är låst. I senaste versionen av Aerohat 
Reader går det inte längre att kopiera bilder och text ur pdf- filerna. Ur säkerhetssynpunkt är 
detta en bra åtgärd, informationen kan inte missbrukas, men det fårsvårar får användaren att 
ta del av informationen. 

Figur 2.6: Innehållet under rubrikenflervånings hus i trä på träinformations 
hemsid a. www. train(ormation.se (990816) 

2 Pdf, Page Description Language. Ett sidbeskrivningsspråk som kräver Aerohat reader får att kunna läsas. 
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2. Digitala produktkataloger 

2.3 Modeller 
Att fårsöka bygga modeller av olika typer av produktkataloger är inte helt lätt eftersom det 
finns en massa olika variationer beroende på vilka fårutsättningar som gäller. Nedan fåljer tre 
olika modeller får utformning av en produktkatalog. 

Den rent fåretagsbaserade katalogen har hela tiden fåretaget och dess affärside i centrum och 
kan ha innehåll enligt figur 2.7 nedan. Stegen mellan tillverkningen och monteringen, 
distributionen, är också viktig att behandla i katalogen. Referensobjekten fungerar som ett 
kvitto på vad fåretagetär kapabelt till och det kan vara fårdelaktigt att visa spektakulära 
projekt som fåretaget varit delaktigt i. Presentationen av fåretaget sker ur kundperspektiv och 
tyngdpunkten på informationen ligger på kundnytta. 

tillverkning 

Figur 2.7: Modellfor utfomzning av produktkatalog med a.ffiirsiden i centrum. 

I en produktkatalog utformad av en branschorganisation är det tekniken, ex. 
träbyggnadstekniken, som är i centrum se figur 2.8 nedan. BetongBanken är ett exempel på en 
sådan katalog där platsbyggd betong står i centrum. Referensobjekten skall vara allmänna och 
lätta får användaren att järnfåra med hans/hennes egna projekt. Fakta om tekniken skall vara 
helhetstäckande och ge en komplett bild. 

montering tillverkning 

~ tekni'k fakta 

Figur 2.8: Modellfor utformning av produktkatalog med tekniken i centrum. 
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2. Digitala produktkataloger 

Det finns en tredje typ av modell som är en form av den första. Det är en modell for en 
produktkatalog som är knuten till ett system (se figur 2.9 nedan). Ett exempel på en sådan 
katalog är Ecophon- CADsupport. För en katalog av denna typen gäller det att sälja sitt 
system genom att med tekniska data visa att det är prisvärt. Användaren vill ha detaljritningar 
färdiga att använda i hans/hennes egna projekt. 

ritningar 

montering tillverkning 

~ teknisk f•k"' 

Figur 2.9: Modellför utformning av produktkatalogför en katalog som är knuten till systemet. 
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3. Analys av förutsättningarna för produktionen 

3. ANALYS AV FÖRUTsÄTTNINGARNA FÖR PRODUKTIONEN 
Under analysen av forutsättningarna for produktionen skall faktaunderlag for produktionen 
insamlas. Frågor såsom målgrupp for produkten, produktens syfte och distributionssätt är 
viktiga att klarlägga innan design av produkten tar vid. Analysen bygger mycket på resultaten 
från Stefan Perssons undersökning [1]. 

3.1 Syfte 
Syftet med produktionen är att med information och tekniska hjälpmedel påverka branschen 
så att fler hus byggs med trästomme. Primärt gäller det att påverka de personer som direkt 
påverkar valet av stomme men det är också önskvärt att påverka hela branschen. 

3.2 Målgrupp 
För branschen som helhet gäller att datoranvändandet är utbrett och andelen tjänstemän som 
använder datorer är ca 90% (70% for entreprenörer). På kalkyl- och ordbehandlingssidan 
dominerar Microsofts produkter kraftigt. Vad gäller CAD har nära l 00 % inom 
konsultbranschen ett CAD- system. Och AutoCAD med tillämpningar dominerar med 84% av 
användarna. Över 50% av tjänstemännen har tillgång till Internet. [2] 

Resultatet från Stefan Perssons undersökning visar att det är byggherren som har den formella 
beslutanderätten men att det oftast är flera inblandade parter i valet av stomme. Studien visar 
också att entreprenadformen spelar stor roll for beslutsvägama. 

Undersökningen renderade i tre olika modeller for att beskriva beslutsvägarna vid valet av 
stomme. De tre olika modellerna kan sammanfattas och då utkristalliseras fem olika 
målgrupper som har olika grad av påverkan på stamvalet beroende på upphandlingsform. 
Entreprenören har en liten påverkan då denne ofta kommer in i skede när stamsystemet är 
fastställt, undantaget totalentreprenad där entreprenören gör valet utifrån krav från beställare 
och samhälle. Övriga grupper som påverkar valet är byggherrar, projektledare, konstruktörer 
och arkitekter. [l] 

3.2.1 Byggherrar 
Byggherrar är de som ofta bestämmer forutsättningarna ledda av marknaden och kommunala 
planer. Byggherramas mål är att få sina fastigheter uthyrda/sålda med så stor fortjänst som 
möjligt. Det är därfor viktigt att hyresgästerna är nöjda. För att få hyresgäster nöjda med en 
fastighet är det en hel del trivselfaktorer som spelar in varav endast ett fåtal kan kopplas till 
val av stomme. Ä ven for hyresgästerna är ekonomiska termer viktiga. Det gäller att hålla nere 
hyreskostnaden och bränsleförbrukningen. En del mera estetiska tankegångar spelar också roll 
for hyresgästen t ex hur det känns att gå på golven. Det är viktigt att huset är brandsäkert och 
att det inte är lyhört. Egenskaper såsom värmefordelningen i huset är också väsentligt for 
hyresgästerna. Påverkan på miljön kan också anses som en allt viktigare faktor i samhället. 
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3. Analys av fårutsättningarna får produktionen 

3.2.2 Projektledare 

Beställaren anlitar en projektledare när han beslutar sig for att initiera ett projekt. 
Tillsammans med beställaren tar projektledaren fram ett program där det klargörs vad 
byggnaden skall användas till, dess innehåll och funktionalitet. Lämplig typ av information 
till denna grupp är olika typer av stöd fOr planeringen såsom tid och prisuppgifter. 

3.2.3 Entreprenörer 

Denna grupp är främst intresserade av stöd for produktionen såsom kostnads- och 
tidsuppgifter. Uppgifter om materialhantering och logistik är också intressant for 
produktionen och därmed for entreprenörerna. 

3.2.4 Konstruktörer 

Konstruktörerna har byggherrama som sin kund och deras uppgift är indirekt att se till att 
hyresgästernas önskemål forverkligas. Det är också byggnadens funktion som ger 
forutsättningarna for konstruktörernas arbete. Det är oftast denna grupp som har den tekniska 
kunskapen om olika stamsystem och det kan också fOrutsättas att de har en hög kunskapsnivå 
inom datorområdet och att de använder datorstöd dagligen i arbetet. Till denna grupp kan det 
vara lämpligt att med olika tillämpningar forsöka underlätta deras arbete såsom stöd for 
beräkningshjälpmedel, ritningsstöd till AutoCAD och forslag på konstruktionslösningar. 

3.2.5 Arkitekter 

Eftersom arkitekten ofta är den som kommer in tidigast i processen och som sedan sätter 
forutsättningar for övriga kategorier är denna målgrupp viktig. Med val av planlösning och 
fasad påverkar arkitektens val i högsta grad stomvalet. Viktiga parametrar är flexibilitet och 
spännvidder. För att påverka denna grupp är betoning på arkitektoniska aspekter av största 
vikt i produktkatalogen. 

3.3 Påverkande faktorer 
Resultatet från intervjustudien visar att det är en mängd faktorer som påverkar valet av 
stomme. I tabell 3.1 nedan foljer en beskrivning av de påverkande faktorerna och deras 
inbördes styrkeforhållande. 

Pro d. Känslor Miljö- Funktion- Förvaltn. Teknik Arkitekt- Pro d. 
Kostnad Och trad. faktorer alitet Aspekter o ni ska Metod 
& Tid 

Bygg-
H H M M M L M 

herrar 
Projekt-

H H M L L L L 
e dare 

!Arkitekt 
M M H H L L H 

IK.onstr-
M M L H L H L 

tukt ör 
if:ntrepr-

H H M L L L L 
~n ör 

Tabell3.1: Faktorer som påverkar valet av stomme, H= högre prioritet, M= medel prioritet och L= lägre 
prioritet [l}. 
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3. Analys av fårutsättningarna får produktionen 

3.3.1 Känsla och tradition 

Byggbranschen är konservativ och forändringar tas inte alltid emot med öppna armar. 
Traditioner spelar en stor roll. Det är därfor viktigt att ta bort eventuellt negativa argument om 
flervåningshus i trä som grundar sig på känsla och tradition. Exempel på traditionella åsikter 
som ligger träbyggnationen i fatet är brandsäkerheten. Stefan Perssons undersökning visade 
att erfarenhet och tradition kan speciellt avgöra i de fall då alternativen är oklara och inte 
innehåller relevant och säker bakgrundsfakta. Här kan produktkatalogen spela en avgörande 
roll genom att ge ett bättre bakgrundsmaterial for beslut. 

3.3.2 Produktionskostnad och tid 

Det primära vid uppforande av byggnader är att hålla nere produktionskostnaderna. För att 
påvisa vilket stamsystem som är fordelaktigast kan jämförelse mellan stamsystem göras. Tid 
och materialkostnad är viktiga begrepp. För att kunna få uppfattning om tid for leveranser 
krävs en kartläggning av logistiska flöden till arbetsplatsen. Tiden är viktig for byggherren 
eftersom tidigare fårdigställande innebär tidigare intäkter och mindre kreditkostnader. 

3.3.3 Miljöfaktorer 

Yttre fårhållanden såsom markförhållanden, klimat och läge påverkar också stomvalet. Ett 
stamsystems konstruktionshöjd är en miljörelaterad aspekt som kan påverka via reglerad höjd 
i detaljplan eller på mängden fasadyta. Systemets miljöbelastning, påverkan på lokala och 
globala ekosystem, är en faktor som f'ar allt större betydelse. 

3.3.4 Funktionalitet och teknik 

För val av stamsystem är byggnadstypen väsentlig. Byggnadens användningsområde kan 
ställa krav på spännvidder och flexibilitet. I sammanhanget är även faktorer som mark, 
akustik, brand, vibrationer och stabilisering väsentliga. 

3.3.5 Övriga faktorer 

Andra faktorer som nämns i undersökningen är livscykelekonomi, forvaltningsaspekter, 
leveranstider och marknadsaspekter. Dessa faktorer kommer inte behandlas närmare i denna 
rapport. 
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4. Program 

4. PROGRAM 
Under utarbetandet av produktkatalogen har en mängd olika program använts dels for att 
producera de ingående objekten och dels for att samla dem under ett tak. 

4. 1 Författarverktyg- Macromedia Director 
Macromedia Director används for att skapa och utveckla multimedia for Internet, CD-ROMs 
och DVD3

. Director är ett kraftfullt verktyg for att kombinera grafik, ljud, animation, text och 
video under samma skal med lämpligt gränssnitt Till programmet hör det objektorienterade 
programspråket Lingo. [3] 

Director är ett tidsbaserat forfattarverktyg, vilket innebär att man arbetar utefter en tidslinje. 
Längs denna tidslinje placeras de olika objekten och sammanfors till de olika scenerna i 
produktionen. För att hoppa mellan olika sidor längs tidslinjen används länkar. 

I Director finns ett antal olika miljöer att arbeta i. En kort beskrivning av Director utifrån 
beteckningarna i figur 4.1 görs nedan. 

~~~ ·~~~ 
<>J I'ft(] ~)ftJj 

o& r"o .. :<J fJ)..r;Q 

CAST 

MOVIE SCRIPT 
PLAYBACK HEAD 

Figur 4.1: Designmiljön i Macromedia Director. 

TRANSITION 

3 DVD, En skiva fcir lagring av information. Formatet är utvecklat fcir att rymma en hel långfilm. Skivan rymmer 
17 Gbyte, (motsvarar ca 30 CD- ROM- skivor). 
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4. Program 

4.1.1 Score 

I "Scoren" finns tidslinjalen som de olika objekten är placerade utefter. "Scoren" koordinerar 
filmens olika objekt. "Transitions" eller övergångar används för att introducera en bild. 
Exempelvis kan man tona in från svart eller få en bild att lösas upp och övergå till en annan. 
För att navigera mellan de olika sidorna har en "marker" placerats vid sidans början och en 
"script" i slutet som stannar filmen i väntan på användarens agerande. 

I figur 4.1 befinner sig "Playback headen" på huvudmenyn, därför visas också bilden för 
huvudmenyn på "Stagen". Vid tryck på någon av de aktiva rubrikerna gör "Playback headen" 
ett hopp till den aktuella sidans markör och nästa sida tonas in med en bestämd övergång. 

4.1.2 Stage 

"Stagen" eller scenen som det blir på svenska är arbetsytan där en ögonblicksbild av 
produktionen visas. Vilken ögonblicksbild som visas beror på vart "Playback headen" i 
"Scoren" befinner sig. Det går även att spela upp den s.k. filmen varvid resultatet visas på 
"Stagen". På så sätt kan produktionen provköras. Produktionen är som en film med massa små 
sekvenser utefter tidslinjalen. 

4.1.3 Gast 

I "Casten" lagras de olika objekten ("members") såsom filmer, bilder och text. Samma 
"castmember" kan användas flera gånger utefter tidslinjalen i "Scoren" . Byts en 
"castmember" ut som finns flera gånger utefter tidslinjalen uppdateras den på alla ställen. 

4.1.4 Script 

I "Scripten" sker programmeringen av de olika funktionerna som önskas byggas in såsom 
stoppande av filmen etc. Programmeringen sker i det objektorienterade programspråket 
Lingo. Programmet skiljer på tre olika "scripts"; "movie-", "behavior-" och 
"castrnemberscript". 

"Moviescripten" gäller som namnet antyder i hela filmen och kan vara instruktioner om vad 
som skall utföras när filmen startas. Exempelvis används ett "moviescript" i början av 
Introduktionen (som är en egen film) där ljudet sätts till en viss nivå. Hela programmeringen 
av kopplingen mellan posterna i databasen och fålten i Director är gjorda som "moviescripts" 
som sedan anropas via ett "behaviorscript". 

"Behaviorscripten" har som framgår av namnet med uppförandet av exempelvis muspekaren 
att göra. I produktkatalogen ändras t ex muspekaren från en pil till en hand när musen förs 
över en rubrik som är klickbar. I exemplet med databasen ovan kan nämnas att när musen förs 
över någon av rubrikerna är det ett "behaviorscript" en s.k. "mouseover" som kallar på 
"moviescripten" som i sin tur ser till att rätt bild och text hämtas ur databasen och visas på 
den aktuella sidan. 

Den tredje och sista sortens "script" är de "script" som läggs direkt på en "castmember". Ett 
exempel på ett sådant är den prompt som kommer upp om användaren klickar på 
hjälpknappen i navigationslisten. 
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4. Program 

4.1.5 Xtra 
"Xtras" är mjukvarukomponenter som utökar Directors funktionalitet. De tillfor viktiga 
möjligheter såsom möjlighet till att ansluta till Internet. "Xtras" prograinmeras i C4 och kan 
produceras av tredje part. En "xtra" är en applikation till Director som for att funktionen skall 
fungera i den färdiga produkten måste ingå i "Projectorn". I designen av den aktuella 
produktkatalogen används Datagrip från Sight & Sound for att tillfora databasfunktion till 
Director. Datagrip fungerar som ett interface mellan Director och Microsoft Access databaser. 
Med "xtran" går det att läsa och skriva data till Access databaser, returnera listor baserade på 
SQL5

- frågor, använda sig av sparade frågor och i stort sett utfara alla operationer som är 
tillgängliga i Microsoft Access inuti Macromedia Director. 

4.1.6 Projector 
När produktionen är slutford och det är dags att distribuera den måste formatet på filmerna 
omarbetas for att användaren skall kunna läsa filerna oberoende av om han har Director eller 
ej. Dessutom innebär detta steg att produkten skyddas då alla enskilda objekten packas ihop 
till en fil och därmed inte går att separera från övriga objekt. 

Det finns olika sätt att göra om produkten. Ett alternativ är att spara den som en "schockwave
movie", ett format vars primära syfte är distribution på Internet och som därfor kräver en 
webbläsare med en plug-in6 for "schockwave-movies", . Eftersom produktkatalogen i det här 
fallet innehåller sex olika filmer och en stor mängd objekt är inte detta ett hållbart alternativ. 
Det skulle ta allt for lång tid att ladda in filmen for användaren. 

Istället valdes att göra om produktkatalogen till en "projector". En "projector" är ett 
självständigt program som fungerar oberoende av tillgång till webbläsare. De olika filmerna, i 
det här fallet sex, packas samman till en enhet och bildar en exekverbar fil dvs ett 
självständigt program. Det finns andra sätt i Macromedia Director att göra om filmerna for 
distribution men eftersom dessa inte är relevanta for denna typ av produktion nämns de inte 
här. 

4.2 Grafikprogram- Macromedia Fireworks 
Fireworks är ett grafisk designverktyg utvecklat for webbdesign. Programmet använder både 
vektor- och bitmappgrafik, vilket gör att arbetet är fullständigt redigerbart i alla steg. 
Programmet bygger på RGB 7- modellen och är optimerat for att generera skärmbilder men 
inte for utskrifter. [ 4] 

4.3 Databas- Microsoft Access 
Fördelen med att lagra informationen i en databas är att det blir lättare att hålla reda på och 
sammanfora information från olika källor. Access ingår i Microsofts Office Pro paket och är 
ett verktyg for att skapa relationsdatabaser. Informationen kan sparas i en enda databasfiL 

När du lagrar information skapar du en tabell for varje typ av data du vill hålla reda på. Varje 
tabell byggs upp av poster och fålt. Posterna är raderna i tabellen och fålten är kolumnerna. 

4 C, objektorienterat programspråk som liknar Pascal, men är mer mångsidigt. Språket är utbyggt till C++. 
5 SQL, (Standard Query Language) används som "frågespråk" i databasprogram. 
6 Plug-in, får vissa filer, t. ex. får filmer, startar webbläsaren en hjälp- applikation som kör filen eller sparar ner 

den så att användaren kan öppna den senare. 
7 RGB, (Red Green Blue). Ett system där alla fårger genereras ur de tre grundfårgema röd, blå och grön. 
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4. Program 

Om du vill hämta data från flera tabeller i en fråga måste du definiera relationer mellan 
tabellerna. För att kunna referera till en tabells poster i andra tabeller behövs en primärnyckeL 
I den aktuella produktkatalogen på sidan om kontakter används KontaktiD som primärnyckeL 
KontaktiD (tabellens primärnyckel) används får att identifiera de poster i tabellen 
Kontakter forsk som telefonnummerna i Telefon forsk hör till. 

Om du vill söka efter och hämta endast den information som uppfyller vissa villkor måste du 
skapa en fråga. Med en fråga kan du dessutom uppdatera eller ta bort flera poster samtidigt 
och utföra inbyggda eller egna beräkningar på dina data. Ett mera rått sätt att få fram 
information ur databasen är att använda SQL- sökningar. Det är detta språk som Access 
använder i frågorna får att göra det hela mer användarvänligt. 

4.4 CAD- program- AutoCAD 
Till gruppen vektororienterade grafikprogram hör Autodesks AutoCAD som är 
maknadsledande bland CAD- programmen. Det finns l ,5 miljoner yrkesverksamma 
användare som, i 153 länder och på 19 språk, använder AutoCAD och AutoCADs filformat 
DWG, är industristandard. (http://www.autodesk.se) 

I CAD kan man skilja på tvådimensionell ritning och tredimensionell modellering. I 
byggbranschen idag används nästan uteslutande 2D- ritning. 

En tvådimensionell ritning består av ett antal grundelement. Till dessa räknas 
• Punkt 

• Linje 

• Cirkel, cirkelbåge 

• Text 

• Kurva 

a) b) c) 

Figur 4.2: De olika modelltyperna vid tredimensionell modellering. {5]. 

Vid tredimensionell modellering finns det tre olika typer av modeller, trådmodell (figur 4.2a)), 
ytmodell(figur 4.2b)) och solidmodell(figur 4.2C)). Trådmodellen är som det låter ett nät av 
linjer (trådar) som tillsammans begränsar en volym. Ytmodellen består av ett antal ytor som 
tillsammans innestänger en volym. I solidmodellen har volymen en substans. 

Utifrån ovan nämnda grundbegrepp finns en mängd fördjupningar som inte närmare kommer 
redovisas i denna rapport. 
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4. Program 

I AutoCAD kan avancerade visualiseringar göras. Utgående från ex. en solidmodell av en kub 
kan med olika renderingstekniker8 fotorealistiska bilder skapas. Bilder eller ritningar skapade 
i AutoCAD kan exporteras i bmp9 format och sedan användas i exempelvis Word. 
I produktkatalogen har AutoCAD använts får att producera ritningar av knutpunkter (2D) och 
modeller av bjälklag (3D). Bilderna har sedan exporterats i bitmapp format och lagrats i 
databasen. 

8 Rendering, teknik att utifrån en tredimensionell modell skapa fotorealistiska bilder 
9 bmp, Windows bitmapp ett bildformat där bilderna lagras bildpunkt for bildpunkt (rasterformat). 
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5. Design av produktion 

5. DESIGN AV PRODUKTION 
I designskedet skall analysens slutsatser omsättas så att produktionen blir användbar for den 
tilltänkta målgruppen. Katalogen skall ses som ett exempel på hur en branschorganisation for 
träbyggnadsbranschen skulle kunna strukturera informationen. 

Först och främst skall katalogen användas som en rent informativ produkt. Den skall vara 
säljande i den bemärkelsen att den skall trycka på de fordelar som flervåningshus i trä har. 
Produkten kan också användas i det löpande arbetet men fokuseringen är på att tillhandahålla 
den information som krävs for val av stomsystem. Produkten skall brukas på användarens 
arbetsplats men skall även kunna användas som presentationsverktyg på mässor och vid 
kundbesök 

Större delen av ytan används for bilder eller ritningar. Interaktiviteten skall inte vara for stor 
då detta kan få som följd att stora delar av målgruppen har svårt att använda produkten. 
Tillgängligheten är viktigare än interaktiviteten. Presentationen av informationen sker i enkel 
och strukturerad miljö. Bilder och text används i huvudsak for att presentera informationen. 

5. 1 struktur 

Introduktionen skall marknadsfora tekniken och spela på känsla och tradition. Tanken är att 
introduktionen skall vara intresseväckande, därfor skall informationen vara allmän och enkel. 
Huvudmodulen skall innehålla mer fakta och olika grad av detaljinformation så att 
användaren kan få det djup i informationen han/hon önskar. Den övergripande strukturen av 
produktkatalogen visas i figur 5.1. 

In tro 
Träkänsla 

Valmeny 

Huvudmeny 

Avsluta Karta 

Figur 5.1: Huvudstrukturen på den digitala produktkatalogen 

Avsluta och karta i figur 5.1 är valmöjligheter som finns i navigationslisten och därfor alltid 
är tillgängliga. På nedre delen av figur 5.1 finns menyerna till respektive avsnitt. Varje 
avsnittsmeny kommer att behandlas var for sig i detta kapitel. Ett strukturschema for hela 
produktkatalogen finns i bilaga l. 

5.1.1 Introduktion 
Introduktionen utformas som ett bild- och textspeL Informationen skall anspela på tradition 
och "träkänsla". Det skall få användaren på positiva tankar om trä som byggnadsmaterial. 
Introduktionen är ca 5 min lång. Klassisk musik i bakgrunden används for att forstärka 
känslan. 
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5. Design av produktion 

Syfte/budskap Bild/text 
Skogsbruk -skogsbrukets betydelse for samhället Bild på en granskog och 

-Tradition text om skogsbrukets 
betydelse for det svenska 
samhället. 

sågverk -Moderna sågverks effektivitet En foto på en man som 
-Tradition sågar timmer och text om 

effektiviteten i den svenska 
sågverksindustrin. 

Timmerhus -Lätt att återanvända trä Ett svartvitt foto på ett 
-Tradition timmerhus och text hur lätt 

trä kan demonteras ur 
stommen och återanvändas. 

Historik -Branden 1888 berodde på en fel- Foto på ett brandhärjat 
konstruktion Sundsvall och text om vad 

som foranledde den 
katastrofala spridningen 
som branden fick. 

Norm -Dagens normer funktionsbaserade Bild på BBR94 och BKR94 
-Tillåtet att bygga flervåningshus i trä och text om vad som skilj er 

den gamla och nya normen 
åt. 

Forskning -Utveckling pågår inom området Bild på framsidan från 
"Flervånings trähus" och 
text om utveckling. 

Bro -Trä är ett mångsidigt bygg- och Foto på Lejonströmsbron i 
konstruktionsmaterial. Skellefteå och text om 

träets egenskaper. 
Logistik -Enkelheten i logistikkedjan ger Bild på Logistikkedjan från 

snabbare byggprocess skog till byggarbetsplats 
och text om momenten i 
processen. 

Torrt byggande -Vid rätt hantering behövs ingen Foto på betongplatta som 
uttorkning av byggfukt vilket snabbar torkas ur med byggfläktar 
upp produktionen och text om att momentet 

kan undvikas for trä. 
Estetik -Trä är naturligt vackert och behöver inte Foto på trägolv med lackad 

byggas in. yta och text om estetik. 
Hisschakt -Trä har många användningsområde Bild på hisschakt från 

Wälludden och text om 
konstruktionen. 

Miljö -Trä är ett råmaterial som aldrig tar slut Bild på träets kretslopp och 
text om de olika 
delmomenten. 

Tabell 5.1: Syftet/budskapet med de olika sidorna i introduktionen samt beskrivning av deras utseende. 

I tabell 5.1 ges en liten beskrivning av varje sida i bildspelet När introduktionen är klar 
återgås automatiskt till valmenyn. 
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5. Design av produktion 

5.1.2 Brand 

Avsnittet ger information om de funktionskrav som 
finns inom brandområdet Exempel ges även på hur 
väggar kan utformas for att uppfylla brandkraven. 
Klassificeringen av byggdelar for brand avhandlas och 
återkopplas till tidigare beteckningar. 

Brand 

Funk-tionskrav 
Bärförmåga 

Hur bärförmågan påverkas vid brand och hur stommen 
kan skyddas behandlas under rubriken bärformåga (se 
figur 5.2). 

Figur 5.2: strukturen på brandavsnittet 

5.1.3 Miljö 

Miljö 

Yttre miljö 
A r/.tt!.xmi/j(j 

- liw!IIOII.f!JIIfjö 
Livscykelanalys 

Detta avsnitt har inte fyllts fullt ut (se figur 5.3). 
Information kring arbetsmiljö och inomhusmiljö har inte 
varit helt lätt att hitta men områdena är viktiga att ha med 
i en kommersiell produktkatalog. Under rubriken om 
inomhusmiljö kan information om hur trä fungerar ihop 
med människor i ett inneklimat behandlas. Utsöndrar 
materialet några skadliga emissioner etc. Arbetsmiljö kan 
beskriva hur arbetsmiljön for byggnadsarbetarna påverkas 
om trä används istället får betong. Under yttre miljö 
behandlas produktionen av bostäder med trästomme som 
ett system. Livcykelanalys är en kvantitativ analys av ett 
materials miljöpåverkan från vaggan till graven. 

Figur 5.3: Strukturen på miljöavsnittet 

5.1.4 Kostnadsjämförelse 

En presentation av Skanska rapport i nr 99/02 av 
Träinformation visas. Rapporten j ämfor fyra alternativa 
stomsystem. Under forutsättningar redovisas 
beräkningsforutsättningar och resultatdelen visar relativa 
kostnadsskillnader mellan de olika stomsystemen(se figur 
5.4). Jämförelse av det här slaget kan vara särskilt värdefulla 
i en valsituation. Tendenserna från undersökningen visar att 
trästomme ökar behovet av mantimmar men har en lägre 
totalkostnad. Att mantimmarna ökas kan bero på processerna 
inte är inkörda ännu. 

Kos tnadsjämförelse 

Förutsättningar 

p~~~ 
Kalkyl 
Stomsystem 

Resultat 

L Projekt A C Projekt B 
··· Projekt C 

Figur 5.4: Strukturen på kostnadsavsnittet 
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5. Design av produktion 

5.1.5 Referensobjekt 

Endast ett referensobjekt har producerats men tanken är att 
samma upplägg skall användas får alla referensobjekt I 
Avsnittet presenteras fakta kring projektet och valda 
lösningar redovisas (se figur 5.5). Avsnittet skall fungera 
som en kunskapsbank där branschens aktörer kan finna 
lösningar på de problem de stöter på under sina egna 
projekt. 

Det är viktigt att få en lagom mix av referensobjekt som 
med varierande funktion beskriver bredden i tekniken. 
Erfarenheter såväl bra som dåliga bör redovisas får att 
aktörerna skall få maximal nytta av informationen. 

Wälludden 

Kort fakta 
Drifttider 
Ekonomi 
Lösninga'r 

Brand 
Ljud 
Installationer 
stabilisering 
B~;g__[J,dclar 

Bjälklag 
h me /'/}(igg,ar 
Ytterväf!,_!!pr 
Tak < 

Knutpunkter 
Väder & vind 

K!Jtll'll,gården 
LH ariepark m 
({t;[J,elb{lllke/1 
ftmkotka 

Figur 5.5: Strukturen på avsnittet om referensobjekt. 

5.1.6 Kontakter 

Kontakter 

.-··1rhkk1Nr 
Pmieklt!tillf! 
P1;;dukier" 
Pmdukiirm 

~ Forskning 
Ön•:gt 

Avsnittet om kontakter skall fungera som en samlingsbank 
får de kontakter i olika kategorier som användaren har (se 
figur 5.6). Om användaren bejakar detta avsnitt och 
använder det som ett kontaktregister är det också en 
garanti på att han återkommer till produktkatalogen 
kontinuerligt. Detta ger ett ökat marknadsvärde får 
katalogen. Om produktkatalogen publiceras på Internet 
kan en central kontaktdatabas med information om företag 
och kontaktpersoner ur olika kategorier vara ett kraftfullt 
verktyg. Med länkar till företagens hemsidor kan 
användaren ledas vidare till mera information om det 
valda företaget. 

Figur 5.6: Strukturen på kontaktavsnittet 
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5.1.7 System 

Avsnittet om system är inte producerat fullt ut utan 
endast ett system presenteras (se figur 5.7). Tanken med 
hela katalogen och framforallt det här kapitlet är att sälja 
in ett nytt stamsystem till beslutsfattarna om stamvaL 
Det kan då tänkas att en branschorganisation tar hand om 
distributionen och låter sina medlemmar presentera sina 
olika byggsystem under fåljande avsnitt. Fördelen med 
att ha de olika systemen inkapslade i en branschspecifik 
katalog är att användaren inte känner samma vinkling av 
informationen som han/hon känner i fåretagsbaserade 
presentationer. 

5.1.8 Ljud 

Avsnittet ger allmän information om ljudproblematiken och 
en beskrivning av dagens krav på ljudisolering görs (se 
figur 5.8). Olika ljudkällor beskrivs och problembilden 
kopplad till olika typer av ljudkällor (stegljud, luftjud etc) · 
beskrivs. 
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SyJtem X 
.Jj1Jtem X 
H ggsystem i trä 

Byggk A Högberg 
Logistik 
Prodmetoder 

l Tillverkning 
ti\Jontering 

Miljö 
Lösningar 

l !/J/ allationer 
Ljud 

stabilisering 
Byggdelar 

Bjälklag 

~
Lasltr/ reaktioner 
Ritningar 
Sf;iimn·idder 
SJJ!kt/ nedbi!Jini(g 
Knutpunkter 

Jnnerwlo gar 
Ylle!'JJiJ':igar 
Tak ·-"· 

Fuktrörelser 
Södra Timber 

Figur 5.7: Struktttren på systernavsnittet 

Ljudkällor 
Ljudkrav 

Figur 5.8: Strukturen på ljudavsnittet 
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5.2 Användargränssnitt 
Användargränssnittet är den miljö som användaren möter. Generellt får produktkatalogens 
användargränssnitt gäller att det skall vara enkelt och strukturerat. Färgerna skall vara 
naturliga och rena. 

Alla sidor är uppbyggda med ungefår samma färgskala. Sidorubriken i brunt vilar på en yta 
med plywoodstruktur. Knapparna är mörkbruna med undantag får knapparna får 
ljudinställningen i introduktionen. Den svarta texten vilar på en bakgrund i vitt. Ytan mellan 
.de aktiva objekten har en beige fårg med träfiberstruktur. Navigationslisten har gråtonats får 
att avgränsa den från resten av sidan. 

5.2.1 Introduktion 
Användargränssnittet i introduktionen är enkelt uppbyggd och fårutom en del speciella 
funktioner så återfinns navigationslisten i nederkant av sidan (se figur 5.9). Sidorna växlas 
automatisk med en empiriskt framtagen hastighet. Användaren kan också styra hastigheten 
själv genom att använda stopp och kör knapparna. Ljudet kan styras i tre olika lägen med 
knapparna strax ovanfår navigationslisten. Mellanläget är fårvalt när introduktionen startas. 

(.& Produktkalalog !llliJ f3 

Sveriges träbro 
Lejonströmsbrott i SkeJlefteå ·· 
byggdes 1737 men anväri4s än idag. 
Bron är ett exempel på träets 
varierande användningsområden. 

; Trii år ett mangsidigt bygg· och konstruktionsmaterial med många 

. ·r nnvändningsområden. Det används dU allt frän bostadshus, i en eller . 

flera våningar, till större konstruktioner som broar. I förhållande till 

· sin vikt är trä ett av dc starkaste material som finns. Samtidigt som 

j det är 16 ganger lättare än stål är trä, när det Jämförs med sin vikt, 
.. · 47% starkare än st ii l. 

Figur 5.9: En bild på användargränssnittet i introduktionen. 
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5.2.2 Menyer 

När musen förs över rubrikerna i högerkant på sidan (se figur 5.10) hämtas information från 
databasen och bild och text byts ut. För att ta sig ner till nästa nivå klickar användaren på 
önskad rubrik. Figur 5.1 O är från huvudmenyn men samrna upplägg på menyerna är 
genomgående i hela katalogen. 

--·-··- -----·-- ================; 
~ Produktkalalog I!!Jiiil f3 

och trä har sedan nilimrlsk..u1 uppflum elden varit 
IL.'ira förknippade med varandra. För utvecklingen av 
flervåningshus i trältar detta "-arit ett hinder. Förväxling 
har gjorts mellan trä i fasaden och trä i stonunen. Den 
gamla byggnormen tillåt inte brätmbart materi.."tl (trä) i 
vertik..l.L"t bärverk f'ör hus högre än två våning-ar. 

Figur 5.10: En bild på användargränssnittet i menyerna. 
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5.2.3 Sidor 

Den lägsta nivån i katalogen är sidorna. Här finns mera detaljerad textinformation och 
hänvisningar till vart ytterligare information kan hittas. Om texten inte får plats i rutan finns 
en draglist i högerkant som används för att mata fram texten. 

~ P10duklkalalog Rlill3 

sin. föregånga re är att den tiH stor del är 

funkdons b aserad. Praktiskt innebär detta 

atc der böirande syl:aemet skall morstä en 

brand under den tid som det tar för att 

·; utrrmma och som räddningspersonalen 

bn förviimas uppchiilla sig l byggnaden. 

En fuHsrändig kolla p s av byggnaden måste . 

fiirebyggas om denna kommer att skada 

näraliggande byggnader eller om det finns 

fl}: Sid 7 Wiilludden trähus i fem Yåninear 

f-unktionskrav för brandmotstånd hos t ex 

hela väggelement e ller bjälklag uttrycks 

gc.nom tre grundbetcckningar: 

R • bärfiirmåga 

E • integritet (täthet) 

isolering (temperaturkmv} 

Figur 5.11: En bild på användargränssnittet i sidorna. 
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5.2.4 Ritning 

I överkant av sidan (se figur 5.12) finns ett antal knappar får de olika vyerna. När musen fårs 
över knapparna hämtas ny information från databasen och ritningen ändras till aktuell ritning. 
Ä ven sökvägen och beskrivningstexten ändras. Sökvägen i nederkant hänvisar till en 
AutoCAD- ritning som är placerad på angiven plats på CD- ROM skivan. 

===- -·- - ---------
(f- Produktkatalog l!lliJ f3 

195 al t. 220 mm 

-5500 mm (H= 195) 

-6 5{10 mm (1-1=220) 

600-2400 mm 

Figur 5.12: En bild på användargränssnittet i ritningarna. 
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5.2.5 Knutpunkter 

För att växla mellan olika knutpunkter används knapparna i övre vänstra hörnet på sidan (se 
figur 5.13 ). Önskad rubrik markeras och valet bekräftas med ett klick på visa knappen. 
När användaren klickar på visa knappen hämtas rätt ritning, beskrivning och sökväg till 
AutoCAD- ritningen från databasen. AutoCAD- ritningen finns sparad på CD-ROM skivan 
under angiven sökväg. 

===~ --------===== =========------ --------
((' Produktkatalog l!llill3 

+·-.--

Fasadmt rl .. 
vin •jskydd + t·1U 

Figur 5.13: En bild p å användm·gränssnittet i knutpunkterna. 
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5. Design av produktion 

5.2.6 Kontakter 
Med knappen ny kontakt (se figur 5.14) kan användaren lägga till nya kontakter så att 
databasen med kontakter utökas. När ny kontakt klickas töms alla fälten och användaren kan 
fylla i uppgifter om sin nya kontakt i fälten. För att telefonnummerna skall registreras måste 
användaren trycka på lägg till knappen nedanfor inmatningsfältet for telefonnummer. Vill 
användaren lägga till ännu ett telefonnummer eller kanske ett faxnummer är det bara fylla i ett 
nytt nummer i inmatningsfältet for telefonnummer och trycka på lägg till igen. För att 
navigera mellan kontaktema i databasen används forra och nästa knapparna. 

(!.> Produktkatalog ll!!llill3 

Figur 5.14: En bild på användargränssnittet i kontakter. 

För att det skall fungera att lägga till nya kontakter krävs det en ändring i nuvarande 
programmering av katalogen. Detta eftersom programmeringen av öppnandet av databasen 
gjorts som "read only" for det skall fungera att läsa databasen från en CD-ROM. Ändras detta 
så att användaren kan skriva till databasen samt att katalogen installeras på användarens 
hårddisk fungerar det. Anledningen till detta inte har utfarts är av säkerhetsmässiga skäl 
eftersom produkten inte är viruskontrollerad är det inte lämpligt att installera den på 
användarens dator. 
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5. Design av produktion 

5.2.7 Navigation 
Uppbyggnad av produktkatalogen har haft som målsättning att det skall vara lätt att navigera i 
den och att användaren hela tiden skall veta vart han befinner sig. Därfor har navigationslisten 
(se figur 5.15) fått samma utseende vart användaren än befinner sig i katalogen. Beroende på 
var i hierarkin användaren befinner sig finns fler eller fårre val. 

Figur 5.15: En bild på navigationslisten i produktkatalogen 

Med avsluta- knappen kan programmet avslutas. Innan programmet stängs ner kommer en 
sida som beskriver vem som gjort produkten och vilka program som använts for att producera 
katalogen att visas for användaren. Meny- knappen tar alltid användaren tillbaka till 
huvudmenyn. Med bakåt- knappen tar användaren sig tillbaka till föregående sida. Knappen 
karta for användaren till en sida med hela produktkatalogens struktur. Alla producerade sidor 
är aktiva (se figur 5 .16) och kan nås med ett klick på musen. Den sista knappen i 
navigationslisten (hjälpknappen)har ingen funktion eftersom hjälpen inte är producerad. 

~ Produktkatalog l!llil f3 

; . :-;, --~~ , :: . =·o 

ETT E; N KE LT KLI CK FiA 

. OEN NA KARTA T A R 

0 113 R AKA V ÅGEN T ILL 

DEN I NF"CI R MAT I O N 

O U SIÖ K E:R . 

KQ Jt ~~ 
on~~~ 
fl<M C>IT.f . 
Ul5111DJl.Jr 

l'r;JJJ4 . 
LjUO 
~~a9otr 
~iawr;u~g 

. ~§'";;~~~ 
· "tUNlilll\t 

fl':: 

~nutl!UOI<Hr 
· "1'4~rai4M 
~~u,~ " 
~~ .... ~\ 
Q)1.11b a.P•1 

-'-•••t·· 

Figur 5.16: En bild på kartan som användaren kan användaför att ta sig direkt till en sida. 
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5. Design av produktion 

5.3 Databas 
För att underlätta uppdateringen struktureras innehållet i en databas. Det enda som inte lagras 
i databasen är introduktionen och själva navigationsskalet med rubriker och bakgrund. För att 
kunna använda sig av en databas i Director behövs ett interface program som i det här fallet 
länkar ihop Microsoft Access med Director. Samtliga objekt är samlade i en databas som är 
uppbyggd av fyra olika tabeller vars uppbyggnad kommer att beskrivas nedan. 

5.3.1 Index 

I tabellen Index_ objekt lagras den information som visas när musen förs över de olika 
rubrikerna i menyerna. Uppbyggnaden på tabellen är enligt tabell5.2. 

Tabellen har delats upp utgående från 
produktkatalogens struktur och de olika menyerna 
har fått egna boxar att stoppa informationen i. 
Bildinformationen lagras i bmp- format eftersom 
detta är det enda bildformat som Datagrip (se 
kapitel 4.1 .5) klarar av att överföra. 
Informationen i menyerna ändras när musen 
flyttas till nästa rubrik och för en meny med 
många rubriker blir det många olika varianter. 
Genom att lagra informationen i databas behöver 
endast anropet till databasen ändras när en ny 
rubrik aktiveras för att informationen skall 
ändras. 
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Index_objekt 

___ _Q!?j._ek_t_ID. ___ 
1 

~~~_M_e_n.x_I_D_._ 
UmenY!Q_ __ _ 
SektioniD -·-----··-----------·· 

De liD 
_____ Ri~~jP._gl!?._ __ 

SicliD 
-·····------·----·-·--···-

Bild 
Text 

Tabell 5.2: Struktttren på tabell Index_ objekt 
i databasen. 



5. Design av produktion 

5.3.2 Ritning och knutpunkter 

I tabellen Ritning lagras den information som visas på ritnings- och knutpunktssidoma. 
Uppbyggnaden på tabellen är enligt tabell 5.3. 
På ritnings- sidorna anropas databasen när musen 
fors över de olika alternativa vyerna. På så sätt kan 
samma sida i forfattarverktyget användas till 
många olika ritningar. För knutpunkts- sidorna 
fungerar det på samma sätt när användaren trycker 
på visa knappen hämtas informationen från 
databasen och visas i de olika fälten på sidan. 

5.3.3 Kontakter 

Ritning 

RitniJ!_g_ID ____ i 
--~es~~ning _____ _ 

Bild 
--·--·---------·-·--···----·-··· 

Sökväg 

Tabell 5.3: strukturen på tabell 
Ritning i databasen. 

I tabellerna Kontakter_forsk och Telefon_forsk lagras den information som visas på kontakt
sidan. Uppbyggnaden på tabellen är enligt tabell 5.4. 

Varje tabell har en primärnyckeL 
I tabell 5.4 har primärnycklama fet 
text. Mellan tabellerna 
Kontakter forsk och Telefon forsk 
finns en relation. Denna relation 
innebär att for varje kontakt kan 
det finnas ett obegränsat antal 
telefon- eller faxnummer. För att 
kunna identifiera till vilken kontakt 
ett visst telefonnummer hör har 
varje telefonnummer- post även ett 
KontaktiD. 

Kontakter forsk Telefon fors k -
1----+ co 

KontaktiD ... KontaktiD ~ 

---------- _______ .. ____ .. ______ 
Förnamn Telefonnummer ID --
Efternamn Bild ----------
Titel Sökväg 

_f_§!:_ e tag____ _ _____ 

-~pg_~---------
Hemsida 

·····--·-··-··---·--··-------··--
Adress -------------
Beskrivning 

Tabell 5.4:Strukturen på tabellerna till 
avsnittet kontakter i katalogen. 

För att visa rätt telefonnummer till rätt kontakt på kontaktsidan används en fråga. Frågan 
(Access- fråga) är vilka telefonnummer som tillhör ett visst kontaktnummer? För att visa rätt 
telefonnummer till rätt kontakt startas frågan och aktuell kontakt anges och tillhörande 
telefonnummer visas i rutan. 

5.4 Distribution 
Valet av distributionssätt i det här fallet kom sig av rent praktiska skäl. Eftersom det är en 
prototyp och informationen i katalogen inte alltid är verifierad kan det vara känsligt att sprida 
informationen över Internet. Ett annat alternativ som forkastats är att använda sig av en 
webbläsare/browser men lägga informationen på en CD. Förklaringen till detta är att det 
skulle innebära betydligt mer arbete att få produktionen att fungera i denna miljö. Det slutliga 
valet föll istället på att med hjälp av ett författarverktyg (Macromedia Director) producera 
katalogen på en CD- ROM som ett fristående program. Författarverktyget ger på ett enkelt 
sätt tillgång till ett avancerat programmeringsspråk (Lingo) samt möjlighet till avancerade 
bildspel och programkopplingar. 
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6. Användarutvärdering 

.. .. 
6. ANVANDARUTVARDERING 
För att få en uppfattning om hur väl anpassad produktkatalogen är for branschen har en 
kvalitativ undersökning på katalogens målgrupp gjorts. På grund av begränsade resurser har 
inge större undersökning kunnat ske utan katalogen har skickats ut till sju olika aktörer i 
branschen. I följande kapitel kommer åsikter framförda av testgruppen redovisas i kursiv stil 
och därefter följer kommentarer vad som skulle kunna ändras i katalogen for att forbättra den. 
Överlag var reaktionen på katalogen positiv men här redovisas mest synpunkter om vad som 
borde förbättras. Detta eftersom katalogen är en prototyp och den därfor skall utgöra underlag 
for kommande produktkataloger. Enkäten som skickades ut till testgruppen finns i bilaga 2. 

6.1 Introduktion 
Avslutningen på introduktionen som i katalogen handlar om träets kretslopp hade blivit mer 
slagkraftigt och ökat nyfikenheten att gå vidare in i katalogen om den handlade om 
flervåningshus i trä. Den sista sidan kunde innehålla lite om fordelar med tekniken. 
En sammanfattande sida med fordelar skulle kunna läggas in som slutsida på introduktionen 
och på ett bättre sätt än den nuvarande sätta punkt for introduktionen. 

Det skulle finnas möjlighet att avbryta introduktionen utan att behöva avsluta hela 
produktionen. 
Med en extra knapp i introduktionen som for användaren till huvudmenyn skulle detta kunna 
lösas. 

6.2 Huvudproduktion 
På brandavdelningen borde anslutningsdetaljer behandlats och även brandspridning via 
fasadmaterial. 
Genomgående for hela katalogen är att ingen kategori har kunnats fyllas fullt ut. Därfor krävs 
det for att gå från denna prototyp till en slutlig produktkatalog for flervåningshus i trä en 
betydligt mera fyllig faktagenomgång. 

Generellt är den beskrivande texten for lång och allmänt hållen. Man måste snabbt uppfatta 
vad som finns i respektive meny. Jag saknar också rubriker i texterna. 
En omstrukturering av menyerna borde göras så att textdelen blir mindre och dessutom bör 
introduktionstexterna omarbetas så att de beskriver innehållet under respektive rubrik 
tydligare. 

6.3 Navigation och struktur 
Navigationslisten är inte pedagogiskt rätt utformad. Tillbaka till huvudmeny som kallats meny 
i katalogen misstas for att vara tillbaka till föregående meny. Knappen kunde märkts "huvud" 
istället, vilket skulle ge ett klarare budskap. 
En ändring till att ha en knapp kallad "start", vilken for en tillbaka till katalogens startsida 
kompletterad med en bakåt- knapp som tar användaren tillbaka till föregående sida skulle vara 
tydligare. 
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6. Användarutvärdering 

Det skulle underlätta att kunna se trädet, vart man befinner sig, på varje sida. 
I navigationslisten finns en knapp kallad "karta" som vid klick tar användaren till en sida med 
ett strukturschema över produktkatalogen där alla sidor är aktiva och med ett klick kan 
användaren ta sig dit han/hon vill. Ett sätt att utveckla denna funktion skulle kunna vara att 
koppla en "mouseover- funktion" till knappen märkt karta så att när musen förs över knappen 
skulle strukturschemat för katalogen visas med en rödmarkering av aktuell position. 

På den näst lägsta nivån dvs nivån innan textsidorna borde det finnas en instruktion om att ett 
klick på valfri rubrik for en vidare till mera information. 
I samband med det korta introt till rubriken som användaren får upp när musen förs över en 
rubrik kunde texten avslutas med en textremsa enligt följande "<klicka på rubrik för mer 
information>". Detta skulle ge användaren en tydligare instruktion. Dessutom skulle en länk 
kunna läggas från denna textremsa till sidan på nästa nivå. 

När musen inte fors över någon rubrik i menyerna borde en övergripande introduktion visas 
inte den som man senast tittade på. 
Detta löses genom att ha en funktion som ändrar till den allmänna introduktionen när musen 
inte är över någon rubrik. 

En bekräftelse skulle behövas när användaren klickat på en rubrik. 
Det är viktigt att användaren f'ar bekräftelse på sitt val. Enkelt kan detta lösas genom att byta 
fårg på rubriken vid klick och/eller med en ljudeffekt bekräfta valet. I introduktionen har på 
försök en färgförändring av knapparna hjälp, avsluta och bakåt införts. Tyvärr har det inte fått 
någon respons från testgruppen antagligen för att de inte provat dessa knappar. 

På lägsta nivån (textsidorna) borde texten varit placerad i högerkant istället for vänsterkant. 
Detta skulle innebära att draglisten som nu befinner sig mitt i bilden s/cul/e befinna sig i 
högerkant istället. 
Denna förändring skulle innebära att bilden skulle hamna till vänster om texten. Detta är 
ganska ovanligt eftersom bilder normalt är placerade antingen med texten ovanför och under 
eller med texten till vänster. 

Programfonstret ärfor litet går det att få större? 
Den aktuella katalogen är producerad för en upplösning på 640x480 (bildpunkter). Tanken 
med detta var att programmet inte skulle kräva för mycket av hårdvaran utan att de flesta 
datorer skulle klara av att köra programmet med ett bra resultat. I användargruppen har 
upplösningarna varierat från 640x480 till 1280x l 024. Produkten kräver dessutom minst 16 
bitars fårg (65536 fårger) för att bilderna skall få någorlunda kvalitet. Ökas antingen 
upplösningen (antal bildpunkter) eller antal fårger ökar kraven på minneskapaciteten hos 
hårdvaran. Anledningen till att programfönstret inte går att maximera är att det är låst i denna 
storlek. Eftersom katalogen är producerat för 640x480 blir bilder och text bäst i den storleken 
därför är låsningen gjord. En kommersiell version borde kanske göras för en upplösning på 
800x600. Istället kunde kravet på antal fårger sänkas genom att använda egna färgpaletter 
istället för att som nu använda Windows standardpalett 
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7. SLUTSATSER 
I ett tidigt skede dvs innan valet av stamsystem är fattat krävs en viss typ av information, ofta 
av jämförande karaktär. Tider och kostnader är viktiga men även aspekter såsom känsla, 
tradition och estetik spelar in i detta skedet. I detta inledande skede kan en central 
informationsbank på Internet handha den nödvändiga informationen. När beslutet av 
stamsystem är fattat krävs mera teknisk information, rena rådata, och det är lämpligt att 
utforma it- stödet med ett väldigt enkelt användargränssnitt. Exempelvis kan det röra sig om 
en databas med information om kostnader och ledtider samt ritningar och annan teknisk 
information. 

Att välja kvalitet på bilder är i princip samma sak som att välja storlek på bildfilerna. I det här 
fallet har inte utrymmet på CD- ROM skivan varit något problem. Endast 60 Mbyte av 650 
Mbyte har utnyttjats. Därför har bilderna valts i 32 bitars fårg för att få bästa möjliga kvalitet. 
Det är också därför som katalogen kräver minst 16 bitars fårg för att bilderna skall få hyfsad 
kvalitet. Vid en distribution via Internet är filstorleken av större betydelse än för denna CD
ROM produktion. 

Att lagra informationen i databas är fördelaktigt både med tanke på framtida uppdateringar 
och anpassning för ex olika språk. Förutom dessa fördelar fås en struktur på datan som gör det 
lätt för inblandade parter att överblicka informationen. Exempelvis kan nämnas att om inte 
databas hade använts till föreliggande produktkatalog hade betydligt fler objekt och sidor 
behövts produceras i författarverktyget Dessutom skulle inte funktioner såsom ändrandet av 
text och bild beroende på vilken rubrik musen berör kunnat producerats. 

Normalt är en rad personer involverade i framtagandet av en multimediaprodukt Kategorier 
som kan behövas är illustratörer, fotografer, ljudtekniker, layoutare, programmerare och 
skribenter bara för att nämna några. Det finns givetvis ingen möjlighet att en ensam person 
kan behärska allt detta till fullo varför en del bitar i katalogen som ex ljudet inte håller någon 
högre kvalitet. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede av planeringen beakta licenser. Kostnaden för licenser kan 
vara omfattande och är ibland beroende på antal slutanvändare. 

Valet av utvecklingsverktyg kan kännas självklart tidigt i arbetet med en produktkatalog men 
det är viktigt att redan från bötjan fokusera på vad slutkunden dvs användaren är ute efter. För 
varje typ av utvecklingsverktyg har sina begränsningar och möjligheter. Det finns även olika 
sätt att använda utvecklingsverktygen varför det tål att tänka efter en gång extra på vad som 
krävs och vad man vill ha ut av sin produkt och följaktligen av sitt utvecklingsverktyg. 

Valet av Macromedia Director som i bötjan av arbetet kändes självklart har under arbetets 
gång omvärderats. En Internet- distribution är utan tvekan det bästa sättet att sprida en 
produktkatalog eftersom det på ett billigt och enkelt sätt går att nå alla användare med 
Internetuppkoppling. Valet av utvecklingsvertyg skulle trots det kunna falla på Macromedia 
Director men sättet att använda programmet skulle inte vara detsamma. Director skulle 
användas för att generera de mer avancerade objekten exempelvis introduktionen övriga 
objekt skulle produceras i en Html- editor. 
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Bilaga 2 An vändarenkät Sid: 1(3) 

ANVÄNDARENKÄl 
Den här enkäten och bifogad CD ingår i ett examensarbete på Lunds Tekniska Högskola 
utfart av Peter Karlsson. 

Målsättningen med examensarbetet är att klargöra branschens fårutsättningar så att en digital 
produktkatalog kan utvecklas får att på bästa sätt fårmedla nyttan med att använda 
träbyggnadstekniken får flervåningshus. 

Den här enkäten är en del i utvärderingen om hur väl anpassad produkten är får branschen. 
Produkten är tänkt att användas i ett tidigt skede, dvs innan beslut tagit om vilket stamsystem 
som skall användas. Informationen har därfår väldigt allmän karaktär. 

Avdelningen om "Byggsystem i trä" skall ses som ett exempel på hur man skulle kunna 
profilera en produktkatalog som är knuten till ett fåretag med ett byggsystem. 

Eftersom produktkatalogen bara är en prototyp och ämnet ganska omfattande har inte 
katalogen kunnat fyllas fullt ut. På de ställen som ej producerats har rubrikerna en grå ton och 
vid klick kommer en liten ruta upp och påpekar att objektet inte är producerat. Dessa rubriker 
har även liten kursiv text i flödesschemat (bilaga l). 

Svara på detta formulär, använd gärna baksidan, eller på lösblad fårsök att skriva tydligt. Är 
det något som är oklart är jag tacksam om du ringer mig så kanjag fårsöka fårklara. 

Allmänna frågor 
l. Vad använder du får dator (ex. "Pentium-133") 

2. Vilket operativsystem har din dator (ex. "Windows 95")? 

3. Vilken upplösning har din dator på bildskärmen (ex. "1024 x 768")? 

4. Hur många fårger har du inställt (ex. "256 fårger")? 

5. Har din dator ljudkort? 

6. Vilken hastighet har din CD-Rom spelare (ex. "8ggr")? 

7. Har du tillgång till Internet och i så fall vilken webbläsare/browser använder du (ange 
även version)? 



Bilaga 2 An vändarenkät Sid: 2(3) 

start 
Starta produkten genom att starta filen Produktkatalog.exe på CD:n.( För instruktion om 
installation se informationen i fodralet på CD:n) Börja med att köra igenom den korta 
introduktionen och fortsätt sedan till huvudmenyn och navigera dig igenom katalogen. Ha 
gärna strukturschemat (bilaga l) till hands. 

Frågor kring struktur 
8. Vilken information tycker du fattas/borde tas bort ur strukturen (se bilaga l) rita gärna på 

strukturschemat och beskriv vad du tycker skulle ändras. Utgå från hela strukturen och 
titta inte på detaljer? 

Frågor kring navigation 
9. Hade du problem att navigera mellan de olika sidorna? 

l O. När du navigerade dig igenom katalogen var du någon gång osäker på var du befann dig? 

11 . Tycker du att navigationslisten längst ner på sidorna var bra eller dålig ? Varför? 

Frågor kring layout 
11. Var texten på sidorna tydlig och lätt att läsa? 

12. Var bilderna på sidorna tydliga? 

13 . Vad tycker du om greppet med att ha en liten introduktion till varje rubrik när du får 
musen över den? 

Frågor kring introduktionen 
Inledningen är tänkt att vara intresseväckande och anspela på fördelarna med trä som 
byggnadsmaterial 

14 Var introduktionen lagom lång? 

15 Var proportionen mellan säljande och upplysande information lagom i introduktionen? 

16 Saknas något som borde varit med i introduktionen? 

17 Var upplägg~t med bildspel och text lyckat? 

18 Fungerade ljudet? 
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Frågor kring innehållet i de olika menyerna 
Försök att beskriva vad som var bra och mindre bra i varje meny. Använd gärna konkreta 
exempel på vad som kunde ändrats. 

19 Brand 

20 Miljö 

21 Kostnads j ämfårelse 

22 Referensobjekt 

23 Kontakter 

24 Byggsystem i trä 

25 Ljud 

Avslutning 
Tack får er medverkan. Sänd tillbaka enkäten och ev. lösblad i svarskuvertet. 

CD-Rom skivan får ni behålla och är ni intresserade att få tillsänt er resultatet i form av den 
färdiga rapporten rnaila mig på civ96pka@student3.lu.se så lovar jag att sända ett exemplar. 

Mvh 

Peter Karlsson 
ci v96pka@student3 .l u.se 
046-2227396 
0709-249799 
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ANVÄNDARENKÄl 
Den här enkäten och bifogad CD ingår i ett examensarbete på Lunds Tekniska Högskola 
utfört av Peter Karlsson. 

Målsättningen med examensarbetet är att klargöra branschens förutsättningar så att en digital 
produktkatalog kan utvecklas för att på bästa sätt förmedla nyttan med att använda 
träbyggnadstekniken för flervåningshus. 

Den här enkäten är en del i utvärderingen om hur väl anpassad produkten är för branschen. 
Produkten är tänkt att användas i ett tidigt skede, dvs innan beslut tagit om vilket stamsystem 
som skall användas. Informationen har därför väldigt allmän karaktär. 

Avdelningen om "Byggsystem i trä" skall ses som ett exempel på hur man skulle kunna 
profilera en produktkatalog som är knuten till ett företag med ett byggsystem. 

Eftersom produktkatalogen bara är en prototyp och ämnet ganska omfattande har inte 
katalogen kunnat fyllas fullt ut. På de ställen som ej producerats har rubrikerna en grå ton och 
vid klick kommer en liten ruta upp och påpekar att objektet inte är producerat. Dessa rubriker 
har även liten kursiv text i flödesschemat (bilaga l). 

Svara på detta formulär, använd gärna baksidan, eller på lösblad försök att skriva tydligt. Är 
det något som är oklart är jag tacksam om du ringer mig så kan jag försöka förklara. 

Allmänna frågor 

1. Vad använder du för dator (ex. "Pentium-13 3 ") 

2. Vilket operativsystem har din dator (ex. "Windows 95")? 

3. Vilken upplösning har din dator på bildskärmen (ex. "1024 x 768")? 

4. Hur många farger har du inställt (ex. "256 farger")? 

5. Har din dator ljudkort? 

6. Vilken hastighet har din CD-Rom spelare (ex. "8ggr")? 

7. Har du tillgång till Internet och i så fall vilken webbläsare/browser använder du (ange 
även version)? 
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start 
Starta produkten genom att starta filen Produktkatalog.exe på CD:n.( För instruktion om 
installation se informationen i fodralet på CD:n) Börja med att köra igenom den korta 
introduktionen och fortsätt sedan till huvudmenyn och navigera dig igenom katalogen. Ha 
gärna strukturschemat (bilaga l) till hands. 

Frågor kring struktur 

8. Vilken information tycker du fattas/borde tas bort ur strukturen (se bilaga l) rita gärna på 
strukturschemat och beskriv vad du tycker skulle ändras. Utgå från hela strukturen och 
titta inte på detaljer? 

Frågor kring navigation 
9. Hade du problem att navigera mellan de olika sidorna? 

10. När du navigerade dig igenom katalogen var du någon gång osäker på var du befann dig? 

11. Tycker du att navigationslisten längst ner på sidorna var bra eller dålig ? Varför? 

Frågor kring layout 

11 . Var texten på sidorna tydlig och lätt att läsa? 

12. Var bilderna på sidorna tydliga? 

13. Vad tycker du om greppet med att ha en liten introduktion till var j e rubrik när du för 
musen över den? 

Frågor kring introduktionen 

Inledningen är tänkt att vara intresseväckande och anspela på fördelarna med trä som 
byggnadsmaterial 

14 Var introduktionen lagom lång? 

15 Var proportionen mellan säljande och upplysande information lagom i introduktionen? 

16 Saknas något som borde varit med i introduktionen? 

17 Var upplägget med bildspel och text lyckat? 

18 Fungerade ljudet? 
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Frågor kring innehållet i de olika menyerna 
Försök att beskriva vad som var bra och mindre bra i varje meny. Använd gärna konkreta 
exempel på vad som kunde ändrats. 

19 Brand 

20 Miljö 

21 Kostnadsjämförelse 

22 Referensobjekt 

23 Kontakter 

24 Byggsystem i trä 

25 Ljud 

Avslutning 

Tack för er medverkan. Sänd tillbaka enkäten och ev. lösblad i svarskuvertet. 

CD-Rom skivan får ni behålla och är ni intresserade att få tillsänt er resultatet i form av den 
fårdiga rapporten rnaila mig på civ96pka@student3 .lu .se så lovar jag att sända ett exemplar. 

Mvh 

Peter Karlsson 
civ96pka@student3 .l u. se 
046-2227396 
0709-249799 


