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Sammanfattning 
PROFLEX projektet har studerat hur moderna produktorienterade IT – system kan 
stödja ett flexibelt industriellt byggande.  

Två informationssystem har studerats:  

• Ett produktmodellorienterat system där informationen samlas på ett ställe och 
är tillgänglig för alla parter i projekteringsskedet.  

• Ett MPS system för styrning av materialflödet och produktion i företaget 

Nödvändiga tekniska förutsättningar är: 

• Informationsmodellen (produktstrukturen) skall anpassas till företagets 
projekterings och produktionsprocess eller vice versa. Produktstrukturen måste 
också kunna kommuniceras mellan produktmodellen och MPS systemet. 

• Informell information om leveransprocess, produktionssystem etc. måste kunna 
formaliseras i artikel- och leverantörsregister, ställtider, produktionstider och 
ledtider för olika produktionsenheter för att kunna hanteras av systemen. 

Organisationen bör vara processorienterad och de industriella arbetsmetoderna 
utvecklade för att företaget skall kunna utnyttja systemens fördelar till fullo. Det är en 
klar fördel om företaget ”äger” stora delar av affärsprocessen eftersom förändringar i 
arbetsflöde och metoder kan vara nödvändiga när systemen införs i organisationen. En 
IT strategi bör också formuleras och tas av ledningen. Införande bör göras i små steg för 
att minimera störningar i produktionen och medge tid för anpassning, integration och 
utbildning. Det är viktigt att utbildningen inte bara handlar om hur utan också talar om 
varför för att få acceptans i organisationen.  

Projektet har också visat att problematiken med kundanpassningar som val och tillval i 
produktion av bostadsrätter kan hanteras med tilläggsfunktioner som integreras i den 
föreslagna systemlösningen.  

De ekonomiska effekterna är svåra att uppskatta eftersom systemen påverkar 
kärnprocesserna i företaget. Utfallet styrs av hur väl systemen kan integreras, nyttjas och 
utvecklas i takt med att produkten och produktionsmetoderna utvecklas.  

Kvalitetsförbättringar fås genom att teknologin stödjer, spårbarhet, versionshantering på 
komponentnivå samt en säker informationshantering av val och tillval 

Processerna kan förbättras genom att systemen stödjer en samtidig projekteringsprocess, 
återanvändning av modellinformation på komponentnivå, en tätare integration med 
underleverantörer, bättre produktionsstyrning och uppföljning samt hantering av flera 
parallella projekt i produktionen. 

Nackdelar och risker är att systemen kan upplevas som krångliga eller onödiga. 
Nödvändig information läggs inte in i systemen. Processerna i företaget är inte 
kompatibla med valda lösning eller att systemen inte nyttjas i den grad som är möjligt. 
Misslyckade implementeringar kan ofta härledas till brister i upphandling, införandet 
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och utbildning. Den kanske mest avgörande faktorn (viktigare än val av system) är att 
alla strävar mot ett gemensamt, tydligt och realistiskt mål och vet varför systemen 
används. 

För att nyttan och rationaliseringsvinsterna skall kunna tas tillvara i byggprojekt i 
allmänhet krävs framförallt nya organisationsformer och arbetsmetoder. Idag saknas 
drivkraft för att det skall ske spontant. Det finns ingen efterfrågan av 3D – orienterade 
produktmodeller i projekteringsskedet därför att entreprenören saknar system som kan 
hantera och vidareförädla den projekterade produktstrukturen i inköps och 
produktionsledet. Den nytta som produktmodeller kan ha i förvaltningsskedet är idag 
alltför liten för att beställarna skall ställa sig på barrikaderna och driva utvecklingen.  

Eftersom den omedelbara nyttan och dom största vinsterna kan göras i en effektivare 
inköpsprocess, materialflöde och produktionsprocess så tror utredarna att utveckling 
mot en produktmodellorienterad process först kommer att implementeras i 
specialiserade företag som producerar nischade produkter som byggelement, volymer, 
stommar och hallar o. dyl. 

Om teknologin skall tillämpas i normala byggprojekt över organisationsgränser måste 
flera aktörer samverka och dela risken (och vinsten). Långsiktiga nätverk i form av 
strategisk partnering är en möjlig plattform. Andra former kan vara samägda bolag, 
bestående av specialister, konsulter och entreprenörer som utvecklar och implementerar 
arbetsmetoder, produktstrukturer i olika byggprojekt. Det är viktigt att vara uthållig 
eftersom den fulla nyttan fås först när system och arbetsmetoder har trimmats in. 
Effekten på sikt blir antagligen en ökad industrialisering och bättre 
leverantörssamverkan eftersom teknologin i sig bygger på produktstrukturer där 
återanvändning av komponenter, korta leveranstider och effektiva produktionsformer 
premieras.  
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Förord 
Följande rapport är resultatet av en studie som finansierats av SBUF och de ingående 
projektdeltagarna, Lindbäcks Bygg AB, Digital Design Development AB, Avantra AB 
och eBygg vid Luleå tekniska universitet. 

Projektgruppen vill också tacka HSB och alla som medverkade i en workshop den 30 
november i Stockholm. Slutligen vill vi också tacka alla som vi varit i kontakt med och 
som bidragit med sin branschkunskap.  

 

För projektgruppen 

 

 

Thomas Olofsson 

Luleå den 2 februari 2004 
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisningar 
Det finns olika sätt att läsa rapporten.  Är man endast intresserad av hur produktorien-
terade system kan stödja industrialiserade byggprocesser – läs kapitel 5. 

Är man dessutom intresserad av en specifik industrialiserad byggprocess – läs kapitel 4, 
dvs. hur Lindbäcks Bygg producerar volymbyggda hus. 

Vill man veta varför vi har föreslagit den IT strategi som återges i kapitel 5 – läs kapitel 
2 och 3. 

Kapitel för kapitel så innehåller rapporten följande: 

• Kapitel 1 ger en bakgrund, mål och syftet med PROFLEX projektet. 

• Kapitel 2 innehåller en översiktlig beskrivning av de metoder och filosofier 
som ligger bakom den industriella utvecklingen. Vanligt förekommande pro-
duktutvecklingsmetoder och principer för material och produktionsstyrning gås 
igenom. 

• Kapitel 3 innehåller en beskrivning av de strategiska IT - system som den fasta 
industrin använder idag. System som också kräver att organisation och arbets-
processer förändras. 

• Kapitel 4 ger en nulägesbeskrivning och analys av Lindbäcks Bygg projekte-
rings-, inköps- och produktionsprocess.  

• I kapitel 5 ges förslag på strategiska IT verktyg för att stärka det industriella 
bostads- byggandet utifrån Lindbäcks Byggs horisont dels från ett branschper-
spektiv.  

• Diskussion och slutsatser finns i kapitel 6 och kapitel 7. 

1.2 Bakgrund 
Byggbranschen består i huvudsak enstycksproducerande företag. Svarta tidningsrubriker 
om bristande kvalitet och rapporter om låga vinstnivåer visar att byggbranschen brottas 
med problem gällande avkastning och kvalitet. Statistik visar att byggnadsprisindex 
(BPI) stigit mer än konsumentprisindex (KPI) de senaste åren, [1]. Orsakerna till den 
låga kvaliteten och effektiviteten är enligt byggkommissionen [2] svagt konkurrens-
tryck, kartellbildning, svart arbetskraft och byggherrarnas svaga ställning. Det är svårt att 
införa nya metoder och affärskoncept som utmanar befintliga vertikala strukturer i 
byggbranschen. 

Byggprocessen beskrivs ofta som ett kostnadsdrivet stafettlopp där varje aktör försöker 
maximera sin vinst och minimera sin risk via avtal istället för att fokusera på hela värde-
kedjan. Avtal och kontrakt fokuserar på tekniska lösningar istället för funktion. Innova-
tionsincitamentet är lågt då tekniska innovationer är svåra att skydda.   
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Inom fordonsindustrin har den starka konkurrensen drivit fram nya organisationsfor-
mer, produktutvecklingsmetoder och produktionsfilosofier som fokuserar på kundkrav 
och kundtillfredsställelse. Bilindustrin rör sig idag mot ökad kundanpassning med s k 
”Agile production” där utvecklingen av informationsteknologin spelar en central roll. 
Standardiserade byggklossar och ”lego-principer” tillsammans med avancerad informa-
tionsteknik gör det möjligt att kundanpassa produkterna. Scania har ett fåtal standardi-
serade komponenter som kan kombineras i ca två miljoner varianter för att kunden 
skall kunna skräddarsy sin egen lastbil.  Lars Östling vd för Scania säger, [3]: 

”Marknaden förändras hela tiden, och vi måste kunna möta kundernas krav. I går 
ägnade vi oss kort och gott åt att bygga lastbilar, i dag bygger vi lastbilar och har ett 
koncept för service och finansiering i samband med att vi säljer dem – i morgon 
kommer marknaden, det vill säga kunderna, att kräva att vi kan tillhandahålla totala 
transportlösningar, inklusive administration och annat.” 

IT utgör kanske en av dom starkaste förändringsteknologierna som kommer att möjlig-
göra övergången till framtidens tjänsteproducerande samhälle. Idag skapar många 
branscher sina produkter i först i datorn. Produktens prestanda och produktion 
simuleras innan den verkliga produktionen startar. Produkterna innehåller också i allt 
högre grad mikroprocessor som styr och förändrar produktens egenskaper efter 
kundernas önskemål. 

Trots att investeringsnivån i byggbranschen är relativt låg har värdefulla satsningar 
genomförts med syfte att förändra och öka effektiviteten i branschen. Ett nationellt 
forsknings och utvecklingsprogram, IT Bygg och Fastighet 2002  [4], har nyligen 
avslutats. Bland annat har standarder och format för kommunikation mellan olika 
system studerats i syfte att skapa en branschgemensam IT plattform. 
Byggproduktmodeller är en tänkbar bärare av informationen i framtidens byggprocess. 
Informationen i projektet knyts till modellerade 3D objekt som senare kan utnyttjas för 
visualisering, olika typer av simuleringar och tjäna som mängdavtagningsunderlag för 
kalkyler och inköp. Produktmodellen skall också vara bärare av information som 
används i förvaltningsskedet 

Enligt Björnsson [5] så räcker det inte att ha tillgång till en effektiv IT plattform. 
Plattformen måste också anpassas till affärsstrategin och organisationen i företaget eller 
vice versa. Först då kan IT verka som en möjliggörande teknik för att skapa nya 
effektiva arbetssätt och processer inom en organisation, se Figur 1.1. 

Affärsstrategin som behandlar företagets verksamhet och inriktning styr utformningen 
av organisationens resurser, processer och administrativa stödfunktioner. Det i sin tur 
påverkar valet av IT plattform. Alternativt kan nya innovationer och tekniska 
landvinningar inom IT området ge upphov till nya affärsstrategier och organisationer. 
Som exempel kan den nya IT tekniken göra det möjligt för Scania att i framtiden sälja 
transportlösningar istället för lastbilar. Vilket i sin tur kommer att påverka Scanias 
framtida affärsstrategi och organisation.  
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Figur 1.1: Interaktionen mellan affärsstrategi, organisation, IT strategi och IT plattform, 
anpassad efter Björnsson [5] 

Så varför har byggföretagen inte tagit tillvara dom möjligheter som IT ger? Både 
informationsvolym och informationskomplexitet är helt jämförbar med t ex 
bilindustrin.  

Bland dom skäl som ofta anförs är, [5]: 

• Byggföretag har begränsade möjligheter att differentiera sina produkter 
eftersom de flesta förutsättningar bestäms innan företaget engageras 

• Företagen i branschen är små och branschen är fragmenterad vilket gör att 
skalfördelarna saknas. 

• Eftersom varje projekt är unikt är det svårt att dra nytta av ett strukturerat 
arbetssätt och feed-back system 

• En stor del av byggproduktionen är att betrakta som lågteknologisk och 
teknikförändringar sker långsamt. 

Skäl som också skulle kunna användas som argument för att införa IT mer proaktivt [5].  

1.3 Syfte  
Syftet är att studera införandet av produktmodeller som informationsbärare i 
projekterings, inköp och produktionsprocessen för Lindbäcks Bygg. Förutsättningarna 
för att tillvarata rationaliseringsvinsterna, nödvändiga förändringar i process och 
arbetsmetoder samt former för samverkan kartläggs. Eftersom byggmetoder, 
arbetsmetoder, och samverkansformer varierar i olika byggprojekt skall nyttan i det 
specifika fallet översättas till resultat tillämpbara för byggprocessen i allmänhet.  



Produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande 

10 

1.4 Mål 
Projektet skall studera användningen av produktmodellteknologin i ett specifikt fall för 
att:  

• Redogöra för nödvändiga förutsättningar i teknik, arbetsmetoder och 
organisation för vald implementering.  

• Redovisa effekter på ekonomi, kvalitet och processer. 

• Ange hur förutsättningar och nytta/rationaliseringsvinsterna kan tillämpas för 
byggprocessen i allmänhet. 

1.5 Metod 
Studien genomförs som en fallstudie av byggprocessen vid Lindbäcks Bygg. Delar av 
byggprocessen har simulerats med produktmodellteknologi och stödsystem för att bättre 
förstå teknologins möjligheter och begränsningar.   
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2 Industriella processer 

2.1 Produktionssystem 
Industriella metoder föddes i slutet på 1600-talet i England. Adam Smith (1723-1790) 
som brukar kallas den moderna nationalekonomins fader hävdade i sitt berömda verk 
”Wealth of Nations” att den grundläggande principen om arbetets uppdelning är det 
som drev den industriella revolutionen [6]. Genom att koncentrera sig på en viss del av 
produktionen kunde en person arbeta betydligt effektivare än om han var tvungen att 
engagera sig i alla delar av tillverkningen. Arbetsfördelningen gjorde också att det 
började uppstå innovationer som kunde effektivisera varje uppgift. När en syssla var 
klart avgränsad och enkel kunde den rationaliseras eller ersättas med en maskin. Detta 
gjorde att produktionen ökade, och folk fick mer varor, lägre priser samtidigt som 
vinsterna ökade. Vinster som kunde investeras för att effektivisera och öka 
produktionen.  

Woodward [7], Figur 2.1, beskrev tre produktionssystem som har stor inverkan på 
organisation och teknologi. 
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Figur 2.1: Woodwards tre produktionssystem; enstycksproduktion, massproduktion och 
processproduktion 
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• Enstycksproduktion – tillverkning sker mot order, producentprodukter, hög 
kundanpassning, många underleverantörer, ofta ”on-site” montage, 
personalintensivt, flexibla resurser, liten automation, (inte så kapitalintensiv). 

• Massproduktion – tillverkning mot lager, konsumentprodukter, lägre kund-
anpassning, tillverkning och montage centralt, många underleverantörer, 
personalintensiv, högre grad av automation (kapitalintensivare). 

• Processproduktion – tillverkning mot lager, producentprodukter, 
kapitalintensiv, låg flexibilitet, hög grad av automation, tillverkning sker 
centralt (kapitalintensivare). 

Både enstycksproduktion och massproduktion karaktäriseras av s k vertikal integration d 
v s företagen inom samma bransch blir allt mer specialiserade och beroende av varandra. 
Företag och underleverantörer skapar långsiktiga relationer speciellt inom 
massproducerande branscher.  

2.2 Processorientering 
Processorientering har vuxit fram ur behovet att finna flexiblare arbetsformer och 
fokusera på de arbetsflöden och kedjor av aktiviteter som är värdeskapande för kunden. 
Om organisationen styrs utifrån vertikala funktioner i t ex linjeorganisationer uppstår 
ofta problem. Sättet att arbeta och verka i en funktionsorienterad organisation liknas 
ibland vid att man befinner sig i funktionsbaserade silos, se Figur 2.2.  
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Figur 2.2: Funktionsorienterad organisation 

Mellan funktionerna uppstår det murar och varje funktion gör sina uppgifter helt eller 
delvis avskärmad från resten. Murarna begränsar kommunikationen inom 
organisationen och ger upphov till många problem och missförstånd. Samarbete blir 
konstlat och onaturligt då det kräver gränsöverskridanden. Andra hinder för effektivitet 
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kan vara redovisningssystem, avdelningsbudgetar, belöningssystem, brist på information, 
mätsystem, kvalitetssystem, informations vägar och även karriärvägar. 

En process däremot börjar med ett kundbehov som startar ett antal aktiviteter som 
samverkar inbördes för att tillfredsställa behovet. Processen har en struktur eller metod. 
Den innehåller inte några resurser av något slag, varken mänskliga eller materiella. När 
processen ska användas måste dessa resurser tillföras. Processer används om och om igen. 
Små förbättringar kan leda till stora resultat eftersom man drar nytta av förbättringen 
varje gång processen används. Genom att beskriva verksamheten i processer blir det 
lättare att förstå hur helheten samverkar för att skapa värde för kunderna. Processerna 
blir därmed den naturliga beskrivningen av en verksamhet. 

I en processorienterade organisation, Figur 2.3, har strävan efter att indela 
verksamheten i hanterbara enheter tagit sin utgångspunkt i just processerna. Dessa kan 
sägas utgöra naturliga enheter, avgränsade med en början och ett slut i form av 
kundbehov och kundtillfredsställelse. Deras innehåll bestäms av vad som behövs för att 
ta sig från start till slut. Det är processerna som skapar lönsamhet och tillfredsställer 
kunderna, inte den enskilda individen, avdelningen eller enstaka funktioner i processen. 
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Figur 2.3: Processorienterad organisation  

Man brukar skilja på tre olika typer av processer i en organisation: 

• Huvud eller operativa processer – de processer som realiserar affärsidén och som 
förädlar varor och tjänster till en extern kund.  

• Stödprocesser - de processer som behövs för att huvudprocesserna ska fungera så 
bra som möjligt. De skapar ett indirekt värde genom att stödja 
huvudprocesserna. 

• Ledningsprocesser - de processer som behövs för att styra, utveckla eller samordna 
huvud- och stödprocesserna 

Huvudprocesserna utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller 
verksamheten. Huvudprocesserna är enkelt uttryckt processer av speciell betydelse för 
verksamheten. Vilka processer som bör definieras som huvudprocesser och hur många 
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de är skiljer sig därför väsentligt från en verksamhet till en annan. Medan det endast 
finns ett mindre antal huvudprocesser så kan mängden stödprocesser vara mycket stor. 
Det är därför viktigt att försöka särskilja vilka stödprocesser som är de mest 
betydelsefulla. Det är i praktiken omöjligt för en organisation att fokusera och bedriva 
ett strukturerat förbättringsarbete för dem alla. Oavsett om processindelningar görs 
korrekt eller inte så brukar det viktigaste resultatet vara att organisationen har lättare att 
förstå hur helheten samverkar för att skapa värde för kunderna. 

En process kan brytas ned i olika nivåer, i delprocesser, som beskriver aktiviteter och 
arbetsmoment. IDEF0 är en enkel och standardiserad metod för att grafisk analysera, 
utveckla och kommunicera processer. Processer representeras genom att koppla ihop 
aktiviteter (boxar) och flöden (pilar) som kommer in från vänster (Input), uppifrån 
(Control), nerifrån (Mechanism) eller lämnar aktiviteten till höger (Output). Input är 
information eller material nödvändig för att utföra en specifik aktivitet. Control är 
styrande information t ex strategier eller kvalitetsdokument som kontrollerar 
aktiviteten.  Output är resultatet av aktiviteten och Mechanisms resurser i form av 
människor eller teknologi nödvändig för att utföra aktiviteten. En aktivitet kan i sin tur 
delas upp underaktiviteter i en hierarkisk struktur. 
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Figur 2.4: Modell av en affärsprocess i ett IDEF0 diagram   
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Figur 2.4 visar en tänkt affärsprocess som har delats upp i underaktiviteter. Observera 
att IDEF0 diagrammet inte visar tidsberoendet mellan olika aktiviteter endast flödet 
mellan de olika aktiviteterna i processen. IDEF0 används i huvudsak i ett strategiskt 
syfte att beskriva, utveckla kvalitets- och stödsystem för huvudprocesserna i företaget, 
Karhu [8]. 

2.3 Organisationsfilosofier 
Processorientering hävdar många forskare är den nya organisationsfilosofin i industriella 
företag. Seltsikas [9] anser att vertikala funktionsorienterade produktutvecklings och 
produktionsorganisationer kommer att ersättas av ett processorienterat arbetssätt.  
Processorienterade byggnadsblock kommer att bli byggstenar i framtidens 
organisationer. Ett processorienterat perspektiv på organisationen kommer att minska 
friktion mellan olika funktioner och skapa bättre koordination över produktens hela 
värdekedja. Detta kommer i sin tur att leda till en resurssnålare produktutvecklings och 
produktionsprocess. 

För att åstadkomma detta måste organisationens arbetsflöden studeras, identifieras och 
struktureras. Speciellt repetitiva processer är viktiga att identifiera och organisera på ett 
sådant sätt att dom ständigt kan förbättras.  

Idag finns det många organisationsfilosofier som är processorienterade och dom kanske 
mest frekvent citerade är: 

• Total Quality Management, ISO 9000:2000 (TQM)  

• Business Process Reengineering (BPR), Process Innovation (PI) 

• Value eller Supply Chain Management (VCM & SCM) 

• Knowledge management (KM) och Learning organisation (LO) 

• Lean enterprises (LE) 

Lindfors [10] har jämfört ovanstående fem organisationsfilosofier efter ISO 9000:2000 
åtta management principer, se Tabell 2.1. 

Även om de olika teoriernas utgångspunkt och terminologi färgar synen på 
management principerna så kan man konstatera att de är mer som förenar än skiljer.  

• Kundcentrerad jämfört med teknologicentrerad leder till flexiblare 
arbetsorganisationer och produktionsmetoder allt för att leverera kundanpassade 
lösningar. 

• Organisationen fokuserar på processer (helst repetitiva) och flöden som ständigt 
kommer att förbättras. Ledarskapet kommer att fokusera på organisationen, 
processerna istället för på resurserna.  

• Processorienterade organisationer behöver lagledare som inspirerar, skapar 
arbetslag och som får personalen engagerad i att driva och utveckla processerna 
för att höja kvaliteten och kundtillfredsställelsen.  
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• Större krav kommer att ställas på informationskvalité och uppföljning. Beslut 
delegeras i högre grad och skall baseras på fakta inte på intuition. Det kommer 
också att påverka IT strategin, val av IT verktyg, införandet av 
beslutsstödsystem etc. för organisation.  

• När processerna i organisationen skall strömlinjeformas behövs ett nära och 
öppet samarbete med underleverantörerna. För att det skall lyckas krävs avtal 
som reglerar mål för kostnader, prestationer och kvalitetsförbättringar samt hur 
eventuella vinster skall delas. 

Tabell 2.1: Jämförelse av organisationsfilosofier efter ISO 9000:2000 åtta management 
principer. Anpassad efter Lindfors [10]. 

Filosofi TQM och ISO BPR & PI VCM & SCM KM & LO LE 

Princip 9000:2002     

Kundfokus Behov, krav 
& 

förväntningar 

Tillfredställelse 
& värde 

Värde Samarbete Relationer 

Ledarskap Syfte & 
riktning 

Vision, 
uppdrag 

processägare 

Mål, strategi Vision & 
motivation 

Riktning 

Processsyn Aktiviteter = 
processer 

Organisation = 
processer 

Fokus på 
flöden 
mellan 

aktiviteter 

Process 
strukturer 

Identifiering 
& 

koordinering 
Värde flöden  

Involvering & 
åtaganden 

Alla nivåer 
engageras  

Processlag & 
styrgrupp 

Tillfällig 
arbetsgrupp 

Alla nivåer, 
arbetslag 

Inriktade 
arbetslag 

Systemsyn 
för 
management 

Styrning av 
processer 

som system 

Processlag 
ersätter 

avdelningar 

Helhetssyn 
på aktiviteter 
integration 

av 
värdekedjor 

Styrning av 
lagarbete 

Styrning av 
processer 

som system 

Ständig 
förbättring 

Permanent 
och objektiv 

(mätbar) 

Redesign 
istället för 
förbättring 

Ad-hoc 
procedur 

Lärande 
åtaganden 

Utöva 
fulländning 
(Kaizen) 

Beslut 
baserat på 
fakta 

Analys av 
information 

Delegering, 
beslutstöds- 

system 

Analys av 
kostnader 

och kvalitet 

Delegerat 
analys av 

information 

Delegerat 
analys av 

information 

Ömsesidiga 
leverantörs 
relationer  

Ökar 
möjligheten 
för båda att 

skapa 
mervärde 

Samarbete vid 
redesign av 
processer  

Koordinering 
med 

leverantörer 

Produktiva 
relationer 
med kund 

Tätt 
samarbete 

med utvalda 
leverantörer 

 

Ett öppet förhållningssätt och ett rikt informationsflöde är nödvändiga ingredienser för 
att skapa förtroende. En gemensam IT plattform kommer att underlätta 
informationsflödet över organisationsgränser. 
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2.4 Produktutveckling 
Industrins sätt att bedriva produktutveckling har förändrats dramatiskt beroende på den 
internationella konkurrensen, framväxten av segmenterade marknader (krav på 
kundanpassade lösningar) och snabb teknisk utveckling. 

Fram till slutet av 1980-talet har utvecklingen av en idé till kommersiell produkt 
dominerats av den seriella modellen, det vill säga när och i vilken ordning vissa 
arbetsmoment skall utföras har varit strikt reglerade, se Figur 2.5. Modellen påminner 
om ett stafettlopp där pinnen överlämnas till nästa aktör. Mellan varje utvecklingsfas 
finns beslutspunkter (BP) som avgör om nästa fas ska påbörjas eller inte. 

Produkt
utveckling
Produkt

utveckling B
P Produktions 

utveckling
Produktions 

utveckling B
P Marknads-

föring
Marknads-

föring B
P FörsäljningFörsäljning

 
Figur 2.5: Seriell produktutvecklingsmodell. Inom varje utvecklingsfas är momenten ofta seriellt 
ordnade. 

Modellen speglar dåtidens funktionsorienterade organisationer och är långsam då varje 
aktivitet utförs separat ofta med långa väntetider mellan aktiviteterna. 
Kommunikationen mellan avdelningar som till exempel konstruktion, marknadsföring 
och produktion blir dålig och kan leda till konflikter mellan avdelningarna och 
produkter som är dåligt anpassade till marknadens behov. 

Semiparallell produktutveckling introducerades av den japanska bilindustrin i och med 
införandet av lean production (numer en delmängd av lean enterprises). Semiparallell 
utveckling innebär att nästa utvecklingssteg startas innan alla delar i ett tidigare 
utvecklingssteg är genomförda, se Figur 2.6.  
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Figur 2.6: Semiparallell produktutvecklingsmodell.  

Väntetiden mellan aktiviteter och den totala utvecklingstiden kan därmed sänkas. Den 
semiparallella utvecklingsmodellen är ett resultat av en övergång till ett 
processorienterat synsätt. Kunden sätts i fokus för produktutvecklingen. 
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Produktutveckling och produktionsutveckling samordnas i högre grad för att optimera 
produktutformningen från ett produktionsperspektiv. Modellen kräver tätare kontakter 
och ett större informationsutbyte mellan marknads-, produktutvecklings- och 
produktionsutvecklingsteam. 

En vidareutveckling av den semiparallella modellen är att alla faser utförs parallellt. 
Utvecklingstiderna kan då minimeras då ingen aktivitet behöver vänta på att andra 
aktiviteter har kommit i fas, se Figur 2.7. 
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Figur 2.7: Parallell produktutvecklingsmodell 

För att effektivt kunna utföra alla aktiviteter samtidigt, krävs att personalen 
samlokaliseras i integrerade tvärfunktionella team. Modellen förväntas också leda till 
minskade konflikter mellan discipliner och bättre kundanpassade produkter. Projektet 
avstäms kontinuerligt för att förhindra att produktutvecklingsprocessen avstannar. 

Utvecklingen av nya effektiva IT verktyg har varit en förutsättning och möjliggörande 
för att i grunden förändra produktutvecklingsmetoderna. Produktutvecklingsprocessen 
var under 1970-talet uppbyggd enligt metoden: Design – Bygg – Testa. Under 1980-
talet introducerades CAD/CAM i industrin, som medförde att dokumentation och 
analysarbete delvis automatiserades. I det stora hela var ändå arbetsgången i 
utvecklingsprocessen fortfarande den samma som under 1970-talet.  

Under 1990-talet har en mängd nya verktyg vuxit fram för optimering och simulering. 
Rapid prototyping och reverse engineering integreras allt mer i produkt-
utvecklingsprocessen till relativt låga investeringar i tid och pengar. Utvecklingen mot 
allt mer sofistikerade verktyg tillåter idag att produkter kan designas, testas och valideras 
innan den första fysiska prototypen byggs. Fler olika alternativa lösningar kan 
undersökas digitalt vilket leder till en snabbare produktutvecklingsprocess och en mer 
optimerad slutprodukt.  
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Figur 2.8: Utvecklingsverktygens betydelse för produktutvecklingsprocessen 

2.5 Material och produktionsstyrning 
Produktionen är den process som omvandlar råvaror till färdiga produkter.  
Produktionen sker normalt i ett system bestående av maskiner, utrustning, personal och 
lokaler. Dessa kan organiseras och styras på olika sätt för att åstadkomma det som bäst 
passar givna förutsättningarna. Målet för produktionen är att så effektivt som möjligt 
producera efterfrågade produkter med högsta kundvärde. Flexibilitet, eller 
anpassningsförmåga, beskriver förmågan att gå från ett tillstånd till ett annat. 
Förändringen måste kunna göras snabbt och till en låg kostnad för att svara mot de krav 
som marknaden ställer idag. Förmågan representerar ett mått på enkelheten i att 
förändra, mätt exempelvis i tid, information eller energi. Från ett kundperspektiv är det 
resultatet, själva produkten, som är intressant. Flexibilitet i detta perspektiv är förmågan 
att anpassa produktionen för att möta kundönskemål när det gäller exempelvis 
varianter, volym och leveranstid. Produktionssystemet måste också vara robust för att 
hantera oförutsedda händelser.   

För att kunna producera varor, eller omvandla råvaror till produkter, blir det 
nödvändigt att administrera materialet på ett bra sätt. Materialadministration - eller 
logistik - är läran om effektiva materialflöden.  

”Materialadministration är det synsätt och de principer som 
ligger till grund för planering, utveckling, samordning, 
organisation, styrning och kontroll av materialflödet från 
råvaruleverantör till slutlig förbrukare”, Segerstedt [11]. 

Med dagens krav handlar det inte bara om transporter och lagring utan också om att 
säkra tillgängligheten av rätt produkt - i rätt antal, rätt kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till 
rätt kund till en så låg kostnad som möjligt.  En effektiv och ändamålsenligt material 
och produktionsstyrning (MPS) ger enligt Segerstedt [11]: 

• korta leveranstider med hög säkerhet. 

• låg kapitalbindning i både varulager och produkter i arbete. 
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• högt nyttjande av resurser såsom personal, maskiner och anläggningar. 

• låga administrativa kostnader. 

De två vanligaste styrprinciperna är push (tryck) och pull (drag), se Figur 2.9.   
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Figur 2.9: Material och produktionsstyrningsprinciper: push och pull system 

Traditionellt bygger produktionsstyrning på i förväg upprättad produktionsplanering 
eller prognos. När det verkliga behovet inte stämmer överens med planen finns 
buffertlager som kan användas eller fyllas på. Denna typ av styrning karaktäriseras av att 
materialet trycks genom produktionen, ett s k push system.  Ett pull system 
karaktäriseras av att maskiner och processer aldrig tillverkar något om det inte krävs för 
efterföljande maskiner och processer. Styrinformationen flödar bakåt i produktionen 
och materialet flödar framåt till skillnad från push systemet där både informationen och 
materialet flödar framåt. Varianter där push- och pullsystem kombineras förekommer 
också. 

MRP (Material Requirements/Resource Planning, även kallad nettobehovsplanering) 
är ett push system som brukar delas in i tre nivåer: 

• Strategisk nivå; Övergripande produktions och resursplanering utifrån 
prognoser och/eller kundorder. Produktionsplanen bör uppdateras 
kontinuerligt. 

• Taktisk nivå; Detaljerad material och kapacitetsplanering. Planeringen resulterar 
i en ”Material Requirement Plan” som sedan styr materialflödet från 
leverantörerna. 

• Operationell nivå; Styr det dagliga flödet från lager till produktionsenheter. 
Den operationella nivån kan också innehålla leverantörsregister och 
inköpsrutiner för avrop och upphandling. 
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För att det ska vara möjligt för ett företag att styra utifrån MRP behövs enligt Persson 
& Virum [12]: 

• En produktionsplan för slutprodukter innehållande antal produkter och 
tidpunkt. Produktionsplanen framtas genom prognostisering eller erhållna 
kundorder och bör uppdateras kontinuerligt. 

• En komplett produktstrukturlista, s k BOM, bill of materials 

• Ett operationsregister som anger vilken ordning för operationerna vid 
tillverkning som krävs och vilka resurser som behövs. 

• Lagersaldo och planerade inleveranser för alla inköpsartiklar och slutprodukter. 

• Ledtider för alla artiklar 

• Partiformningsregler för utformning av serie- och partistorlekar vid produktion 
och inköp. 

JIT (Just In Time), som ingår i lean production filosofin, klassificeras som ett pull system. 
JIT kan ses som ett samlingsbegrepp för en mängd tekniker, metoder och målsättningar 
på operativ, taktisk och strategisk nivå. Gemensamt för lean filosofin är att eftersträva 
tillverkning av varor i rätt tidpunkt och bara till den mängd som efterfrågas. Det 
innebär också att inflödet av råvaror optimeras för att erhålla en så låg kapitalbindning i 
lager som möjligt. Det primära arbetet med JIT ligger på den operationella nivån. Men 
alla delar av företaget som är inblandade i material- och produktionsflödet från 
råmaterial till färdig produkt måste utbildas i JIT-filosofin för att det ska fungera. Även 
om tillverkningsorder baseras på efterfrågan så måste lager och produktionsresurser 
planeras efter prognoser. 

Vilken styrprincip skall man då välja? Enligt Olhager [13] är kundordersträckan (time-
to customer), dvs leveranstiden, en viktig faktor. I många enstycksproduktionssystem är 
kundordersträckan lång eftersom produkten ofta skall konstrueras, tillverkas, monteras 
ihop innan den kan levereras. Materialplaneringen styrs av när i tiden ordern kommer 
och av leveranstiden. För enstycksproducerande företag är MRP system ofta lämpliga 
eftersom produktion sker mot kundorder och materialbehovet är tidsdiskret.   

Massproduktionssystem har ofta kort kundordersträcka. Där sker produktion antingen 
mot order eller mot lager och volymen styrs av takten i efterfrågan. JIT system, som 
fokuserar på att tillverka rätt kvantitet i rätt tidpunkt till rätt kvalitet genom att 
minimera transporter mellan olika maskiner, lagring av produkter, omställning av 
maskiner och lager etc, är vanligare i massproduktionssystem med kort 
kundordersträcka. Figur 2.10 visar de ingående variablerna för val av styrprincip i 
Woodwards diagram för klassificering av produktionssystem. 

Införande av material och produktionsstyrningssystem ger också andra fördelar. 
Framtagning av BOM listor är också grunden för att hantera inköp och upphandlingar 
av tjänster. 
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Figur 2.10: Produktionsstyrningsprinciper för olika produktionssystem. 
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3 Informationssystem för industriella processer 

3.1 Introduktion 
Informationssystem har länge varit en viktig del av tillverkningsindustrin. Utifrån 
produkt- utvecklingsmodeller och produktionsfilosofier har olika typer av IT verktyg 
utvecklats. Under 80-talet var en stor del av verktygen som CAD, ordbehandlare etc. 
inriktad på att öka den personliga produktiviteten.  Dagens informations-
hanteringssystem utvecklas med syfte att identifiera, samordna och utnyttja 
informationsresurser; information, personal och system, för att uppnå mervärden för 
organisationen. I Figur 3.1 har verksamhetsfokus för vanliga förekommande industriella 
informationssystem ringats in: 
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Figur 3.1; Exempel på olika informationssystems verksamhetsfokus 

• Produktutvecklingssystem (PDM - Product Data Management) fokuserar på att 
organisera, lagra och distribuera produktrelaterad information under 
produktutvecklingsfasen. PDM system stödjer och effektiviserar informations- 
hanteringen under produktutvecklingsskedet för att minska tiden för lansering 
(time to market). 

• Material och produktionsstyrningssystem (MPS) kopplar ihop produkt-
informationen med resurser i form av lager, personal och maskiner för att 
optimera produktionsflödet i fabriken. MPS system skall öka produktiviteten 
och minska produktionstiden (time to customer). 

• CRM (Customer Relation Management) och SRM (Supplier Relation 
Management) följer upp och vårdar kund- och leverantörsrelationer. 
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 I detta kapitel skall vi titta närmare på hur PDM och MPS system stödjer 
verksamheten i en industriell organisationen.  

3.2 PDM system 
Idag är tiden för att utveckla och lansera nya produkter, s.k. time to market, en 
konkurrensfaktor och utmaningen är att organisera, lagra, hantera och distribuera rätt 
information till inblandade aktörer i rätt tid. Ett PDM system är ett stöd i 
produktutvecklings- processen för att hantera information under en produkts hela 
livscykel på ett effektivt sätt. PDM system innehåller följande huvudfunktioner: 

• Data vault – elektroniska dokumentskåp. 

• Produktstrukturer 

• Klassificering av komponenter och dokument 

• Processhantering och arbetsflöden 

3.2.1 Data vault 
PDM system lagrar original i en databas, ett s.k. säkert ”valv” för att garantera integritet 
och möjliggöra att ändringar och uppdateringar i originalet blir kontrollerade och 
spårbara. Kopior av originalet kan spridas till olika aktörer för design, analys eller 
godkännande. När en uppdaterad version av originalet, signerad och daterad, skall låsas 
in i valvet sparas en ny version av informationen tillsammans med det gamla originalet. 

3.2.2 Produktstrukturer 
En produktstruktur kan definieras som ett antal objekt och dessas relationer, vilka 
beskriver en produkts uppbyggnad utifrån en viss synvinkel. Begreppet produktstruktur 
innefattar alla tänkbara synvinklar man kan beskriva en produkts uppbyggnad utifrån 
funktion, artiklar eller större byggelement och moduler, se Figur 3.2. En vanlig struktur 
är artikelstrukturen, vilken beskriver en produkts uppbyggnad utifrån hur produkten 
kan indelas i artiklar. I ett större företag måste man kunna hantera olika 
produktstrukturer även sådana som inte är bara fysiska relationer mellan delar och de 
sammansatta komponenterna, t ex ur finansiell synpunkt eller relationer mellan 
dokument.  Begreppet vyer är också kopplat till produktstrukturer. ”As planned”, ”as 
designed”, ”as built” och ”as maintained” är olika vyer i tiden av samma produkt. 

Produktstrukturer fungerar också som visuella navigations hjälpmedel i många PDM 
system, se också Figur 3.3.  
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Figur 3.2: Exempel på en enkel produktstruktur visad som en trädstruktur. 

3.2.3 Klassificering 
Tillverkande företag upprätthåller ofta en systematisk registrering av komponenter och 
sammansättningsritningar. Däremot kan det vara svårt att hålla reda på olika attribut 
som storlek, vikt, förhållande mellan olika komponenter i en produkt etc. Klassificering 
är en fundamental egenskap i varje PDM system. Information gällande komponenter 
eller dokument bör kunna klassificeras och indelas i klasser efter behov, t ex ett 
dokument av typen ritning eller en komponent av typen fästelement. Många PDM 
system medger också att extra information kan knytas till de olika posterna i form av 
attribut t ex om en komponent är beställd, vem som är ansvarig för informationen, 
datum, artikelnummer etc. 

Klassificering och definition av attribut bör göras efter behovet för det specifika 
företaget, t ex om PDM systemet också skall användas för framtagning av stycklistor för 
lagerhantering s.k. Bill Of Materials (BOM) bör komponenter och delar som lagerförs 
ges dom attribut som behövs (artikelnummer/lagerstatus mm).  Figur 3.3 visar 
SmarTeams BOM editor som visar ingående delar i en produkt i en trädstruktur. 

Möjligheten att klassificera varierar kraftigt mellan olika PDM system. Vissa har inget 
stöd för egna klassifikationer, andra system tillåter klassificering vid implementeringen 
av databasen. Det är endast på senare år som PDM system implementerats med 
dynamisk klassifikation, d v s klassifikation kan styras utifrån organisationens behov och 
förändringar.  

 



Produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande 

26 

 

Figur 3.3: SmarTeams BOM editor. Övre delen visar en trädvy av ingående delar och den undre 
visar den markerade komponentens ”change history”.  

3.2.4 Konfigurationshantering 
Konfigurationshantering, (Configuration Management), är processen för att leda och 
hantera utveckling och förändring av sammansatta system och produkter. Syftet är att 
upprätthålla integriteten av produktkonfigurationen. De flesta PDM system har stöd för 
detta genom att: 

• Hantera när någon bearbetar data; ”Work management” 

• Hantera dataflödet mellan personer i organisationen; ”Workflow management” 

• Spårbarhet av punkterna 1 och 2; ”Work history management”  

Olika PDM systems hanterar ovanstående funktioner på olika sätt. Följande beskrivning 
ger bara en kort sammanfattning av hur processhantering och arbetsflöden kan styras 
med hjälp av PDM system. 
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3.2.4.1 Work Management 

Work Management innebär normalt att ändringar och uppdateringar skall 
versionshanteras.  Dessutom måste PDM systemet se till att inte mer än en person åt 
gången kan bearbeta originalinformation för att förhindra uppkomsten av flera original.   

En lösning som används är check-in/check-out av s.k. ”user packets”. Användaren 
checkar ut ett paket av information/dokument som finns i valvet. Den som checkat ut 
informationen kan bearbeta den. Övriga personer som har tillgång till informationen 
kan endast läsa information utcheckad information. Kollegor som arbetar i samma 
projekt kan också notifieras att paket är utcheckade och när uppdaterad version av 
informationspaketet förväntas finns tillgänglig för projekt teamet. Det är viktigt att 
PDM systemet kan göra ”låst” information tillgänglig för att stödja semiparallella och 
parallella arbetsmetoder. 

Projektledare som utfärdar ändringsorder kan ge projektmedlemmar rätt access för att 
checka ut och modifiera designen enligt önskemål.  ”User packet” har också den 
fördelen att det är lätt för projektmedlemmar att dela information i gruppen. Paket kan 
också organiseras och tilldelas efter vilken uppgift olika grupper har i 
produktutvecklingsprocessen. 

3.2.4.2 Workflow Management 

En produkt kan bestå av flera tusen delar, komponenter. För varje komponent skapas 
ett antal designdokument som CAD modeller och analysresultat. Informationen skall 
skapas, modifieras, granskas och godkännas av ett antal personer i projektet. Resultatet 
från ett projektteam kan också påverka utvecklingen av delar i projektet. 
Konstruktionslösningar påverkar produktionen och vice versa. Lösningar kan vara 
omöjliga att genomföra på grund av utvecklingen i andra delar projektet. Att bringa 
ordning och reda i arbetsflödet s.k. ”workflow management” är en av uppgifterna för 
PDM systemet speciellt att hålla reda på de beslut som tas i projektet och bestämma 
nästa steg, se Figur 3.4. 

De flesta PDM systemen har någon form av kontroll av projekt progressen. 
Projektledare kan via tillstånd, förutbestämda utlösare s.k. ”triggers” och 
distributionslistor kontrollera hur projektet framskrider. Flexibiliteten kan variera 
mellan olika system och de mest rigida systemen har förutbestämda procedurer för hur 
rapportering av projektprogress skall gå till. 

Varje individ eller grupp som har en uppgift i projektet tilldelas ett tillstånd från t ex – 
”initierad”, ”inlämnad”, ”kontrollerad”, ”godkänd” etc tills att det är ”accepterad” och 
införd som en ny revision. En fil eller ett informationspaket kan inte överföras till en 
annan individ eller grupp utan att tillståndet förändras.  

Andra systems är mindre rigida och kan tillåta distribution av paket så länge modellen 
och associerade filer kontrolleras av paketet och innehållet inte ändras.  Rätten att 
förändra innehållet tillhör den person som checkat ut paketet och kan inte förändras. På 
detta sätt kan informell kommunikationen i och mellan projektgrupper uppmuntras 
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utan att tillståndet för paketet förändras. Paketet kan kommenteras av andra med 
verktyg för kommentarer och elektroniska ”post-it” lappar. 

 

Figur 3.4: SmarTeams flowchart designer, ett verktyg för definition av granskningsprocess. 

För att koordinera och kontrollera beroende förhållanden mellan olika arbetspaket 
medger vissa system att status av dokument och annan information kan ordnas 
hierarkiskt så att t ex en komponent inte kan ges statusen ”klar” innan alla dess 
ingående delar också blivit färdiga. 

De flesta system medger uppföljning av aktuell status av delar eller hela projektet för 
auktoriserade projektmedlemmar. 

3.2.4.3 Work History Management 

PDM system skall inte bara hålla reda på den aktuella statusen på informationen i 
projektet, den skall också registrera tidigare förändringar och tillstånd som 
informationen i valvet, s.k. revisionsspår eller ”change history”. Möjligheten att kunna 
följa upp händelser är ett fundamentalt krav i kvalitetsstandarder som ISO9000 och 
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EN29000. Work history management är också en möjlighet att gå tillbaka till en 
specifik fas i produktutvecklingen där problem uppstod eller starta om i en ny riktning.   

 

Det finns olika lösningar på vilken information som kan lagras i PDM systemet. Vissa 
system registrerar endast förändringar i ägarskap av filer och dokument Det vanligaste är 
att systemet kan ta ögonblicks bilder av information i system vid specifika tidpunkter 
eller händelser, tex vid viktiga milstolpar eller när tillståndet för informationen ändras. 

3.3 MPS system   
I jämförelse med PDM system som till stora delar har utvecklats under 90 - talet så är 
MPS eller MRP system en mogen teknologi som används många typer av tillverkande 
företag. Enligt American Production & Inventory Control Society  [14], så är MPS  en 
uppsättning av teknologier som använder materialförteckningar (BOM), lager data och 
produktionsschema för att beräkna materialbehovet. I princip ansvarar ett MPS 
systemet (tidsstyrd MRP) för att: 

• Ur produktionsaktiviteter listade i huvudplanen bestämma kvantiteter på 
komponenter och material.  

• Justerar materialbehovet mot det som finns i lagret med avdrag för minsta 
lagernivå.   

• Rekommenderar när material och komponenter skall beställas, s k 
beställningspunkter som automatiskt justeras m a p ledtider i leverans och 
produktion.  

• Kontrollera och lagerföra inkommande leveranser av material och 
komponenter 

• Leverera plocklister och material till produktionsstationerna i fabriken 

• Reducera lagret av material och komponenter i takt med förbrukningen på de 
olika produktionsstationerna 

• Rekommendera omläggning av produktion/leverans av order när uppskattat 
datum inte är i fas med lovad.  

Basfunktioner i ett MPS system kan delas in i följande område: 

• Datahantering 

• Orderhantering 

• Inköp 

• Lagerhantering 

• Produktionsplanering 

• Historik, uppföljning och analys 



Produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande 

30 

Idag erbjuder många leverantörer av MPS system också tilläggsfunktioner och 
möjlighet till integration med t ex PDM system, administrativa och finansiella system.  

3.3.1 Datahantering 
Hjärtat i MPS systemet är ofta en relationsdatabas som lagrar relevanta data i olika 
tabeller. Där lagras beskrivningar på produkterna i produktstrukturer bestående av 
ingående komponenter, artiklar och material som ett företag använder för att producera 
sina produkter. Där finns också lagerstatus, produktionsplaneringen, ledtider, 
artikelregister m.m. för att systemet skall kunna göra prognoser och uppföljningar. 
Många MPS system har möjlighet att integreras med andra system via API och 
kopplingar mot databasen. 

3.3.2 Order 
Det finns olika typer av order i ett MPS system: 

• Tillverkningsorder som syftar till att skapa tillverkning. 

• Kundorder skapar tillverkningsorder, underlag för planering samt utleveranser 
och underlag för fakturering. 

• JIT – order för styrning enlig Just In Time principen med s k Kanban kort. 

• Arbetsorder för produktionsaktiviteter och generering av plocklistor och 
simulering av uttag ur lager 

3.3.3 Inköp 
Inköp kan ofta styras manuellt eller av planerade aktiviteter och prognoser som generas 
av systemet. Det vanligaste är mot kundorder, beställningspunkter eller mot i förväg 
uppgjorda leveransplaner till utvalda leverantörer.  Systemen generar ofta 
beställningsförslag som kan justeras manuellt innan de aktiveras. 

3.3.4 Lagerhantering 
MPS system hanterar ofta hela varuflödet genom fabriken: 

• Inleveranser av varor och material till rekommenderad lagerplats 

• In/ut leveranser till produktionsenheterna 

• Produktens status i produktionen 

• Leverans av produkter till kund med hantering av följe- och fraktsedlar. 

Lagerhanteringen styrs efter olika värderingsprinciper. MPS systemet försöker att 
optimera varuflöde efter vald metod t ex genomsnittsmetoden. 
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3.3.5 Produktionsplanering 
Produktionsplaneringen fördelar tillverkningsorder och arbetsorder mot 
produktionsenheterna i fabriken. Syftet är att skapa så jämn beläggning som möjligt. 
Produktionsplaneringen delas ofta in i en huvudplan och detaljplan. Huvudplanen kan 
ofta göras både manuellt och automatiskt baserade på orderstatus. Detaljplaneringen är 
till för att produktionsbereda den dagliga produktionen på företaget. Tanken är att 
systemet skall planera produktionen för att sedan låta produktionsberedaren gå in och 
finjustera den föreslagna produktionsplanen.  För att automatplaneringen skall fungera 
måste produktionsstyrningsdata kopplas till produkterna. Produktionskapacitet, ledtider 
i produktionen måste också finnas inlagd i systemet.  

3.3.6 Historik, uppföljning och analys 
De flesta MPS system har rapportgeneratorer för uppföljningar av olika slag. 
Analysrapporter för värdering av lager enlig olika metoder, PIA listor (produkter i 
arbete), plocklistor, körplaner för produktion för att nämn några. Andra rapporter kan 
generas för olika ändamål skräddarsytt för företaget, t ex BOM listor, vem som har 
beställt vad, när och till vilken kostnad.  Analys och uppföljning är en viktig del för att 
strömlinjeforma produktionsflödet, identifiera flaskhalsar och optimera inköp, 
lagerhantering och produktion. 

3.4 Trender 
Mellan PDM system, MPS system och andra administrativa system finns glapp och 
överlappande områden som kan ge upphov till missförstånd och informationsförluster. 
Systemutvecklingen går mot att inrymma en allt större del av informationsflödet i 
företaget. Därför går utvecklingen mot att integrera organisationsfilosofier 
(ledningsstrategier) med produktutvecklingsmodeller och material och 
produktionsstyrningsmetoder.  

Affärsstrategierna förändras också. Eftermarknaden blir allt viktigare, d v 
produktsupporten under produktens hela livslängd. Istället för att sälja produkten vill 
företagen sälja tjänsten som produkten producerar.  System för att hantera 
produktinformation över hela livscykeln brukar kallas för PLM (Product Lifecycle 
Support), se Figur 3.5. 

Stora utvecklare av MPS system som SAP, IBM med flera har svarat på 
integrationstrenden med att lansera s.k ERP system (Enterprise Management Planning) 
som enklast kan beskrivas som ett integrerat modulariserat affärssystem. Det 
övergripande målet för ett ERP system är att förena företagets skilda funktioner med 
hjälp av ett antal systemapplikationspaket. 

Leverantörerna av ERP system försöker också erbjuda kunderna moduler det vill säga 
de behöver inte köpa den fulla funktionaliteten utan kan välja vilka delar de vill ha. 
Syftet med detta är att öppna marknaden för kunder av olika storlekar och minska 
kostnaderna och problemen som ofta är förknippade med en implementering i full 
skala.  
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Förutom kärnapplikationer för företagets affärsprocesser tillhandahåller leverantörer av 
ERP system ofta tilläggsmoduler och kopplingar för styrning av försörjningskedjor, 
(SCM), hantering av produktsupport över produktens livscykel, (PLM), kundvård 
(CRM) och leverantörsvård (SRM). Dessa system brukar betecknas som ERP II 
(extended ERP), se  Figur 3.6. 
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Figur 3.5; Product Lifecycle Management, PLM, informationshantering över produktens hela 
livscykel.  

På motsvarande sätt så talar man om fyra trender inom PDM världen [16]: 

• Informationstrend; Informationshanteringen går ifrån ett dokument och 
ritningsbaserat format mot produktorienterade system baserad på 
objektorienterade produktmodeller som medger flexibla strukturer och 
obegränsade möjligheter att representera produkten utifrån olika vyer. 

• Integrationstrend; PDM integreras i allt högre med andra system, typ MPS och 
affärssystem. Utvecklingen går från slutna mot öppna system baserade på 
standard API, CORBA och STEP. Integrationen förenklas om system är 
öppna.  

• Accesstrender; Produktutveckling sker i allt högre grad i samverkan med 
kunder och underleverantörer. Utveckling går från företagsbundna 
client/server lösningar mot webblösningar som ger möjlighet att driva 
produktutveckling över organisationsgränser.  
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• Processtrend; Alltmer fokus läggs på Time-To-Market och produktens hela 
livscykel. PLM är ett sådant synsätt som kombinerar Concurrent Engineering1 
(CE) med PDM system som hanterar informationen över produkternas hela 
livscykel, se Figur 3.5.   

I Figur 3.6 har de olika koncepten ERP, ERP II och PLM jämförts med varandra. 
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Figur 3.6; Fokus för ERP, PLM och ERP II system. 

 

Även om PDM världen fokuserar mer på produktinformation medan utvecklare av 
ERP system stöder affärsprocesserna så håller gränserna mellan de olika typerna av 
informationssystem på att suddas ut.  

Observera att informationsteknologin är endast en katalysator, en teknik som kan 
möjliggöra och förstärka. IT verktygen måste integreras i organisationen och utnyttjas 
av människor med specialist kunskaper för att utnyttja fördelarna. Företag med splittrad 
organisation och tröga arbetssätt kan inte dra nytta av ett aldrig så avancerat IT verktyg, 
Wheelwright & Clark [18]. 

 

                                                 

1 "Concurrent Engineering is a systematic approach to the integrated, concurrent design of 
products and related processes, including manufacture and support. This approach is intended to 
cause developers to consider all elements of the product life cycle from conception through 
disposal, including quality, cost, schedule, and user requirements" - Winner et al. [17]. 
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4 Lindbäcks Bygg AB 

4.1 Företaget 
År 1924 startade familjen Lindbäck en liten byasåg i Blåsmark utanför Piteå. Sågen 
kompletterades snart med byggande i liten skala. Byggandet ökade allt mer i omfattning 
på bekostnad av sågverksamheten och efter andra världskriget renodlades 
byggverksamheten.  

För att effektivisera byggandet uppfördes en fabrik för komponenttillverkning av bland 
annat ytterväggar, mellanväggar och bjälklag. År 1993 förändrade företaget sin strategi 
och började tillverka kompletta volymer/lägenhetsmoduler i fabrik. Lindbäcks Bygg 
AB (LBAB) affärsidé är: 

”Lindbäcks Bygg ska vara ledande i Sverige på kundanpassade bostäder prefabricerade i trä.” 

Den största delen av produktionstiden ligger idag inom fabrikens väggar samtidigt som 
tiden på byggplatsen minimerats. Detta gör att företaget blir mindre beroende av 
fabrikens läge och har därmed lättare att konkurrera på distans. Denna strategi har gjort 
det möjligt att kunna konkurrera på marknader i södra Sverige. Företaget använder 
modern teknik och satsar relativt stora resurser på forskning och utveckling bl.a. på att 
utveckla byggteknik och produktionsmetoder i samverkan med högskolor, universitet 
och andra forskningsinstitut. LBAB har idag en omsättning på 170 MKr/år och ca 70 
anställda. Detta gör företaget till en av de större aktörerna på byggmarknaden i Norr- 
och Västerbotten.  

De flesta av företagets kunder har traditionellt kommit från Norr och Västerbotten. På 
senare år har antalet kunder från södra Sverige ökat betydligt, främst från området kring 
Mälardalen. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare som bygger flerbostadshus och 
hotell. Kundantalet är ungefär 20 stycken per år. Bland kunderna kan nämnas HSB, 
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Svenska Bostäder, Piteå kommun, Västerås stad, 
privata fastighetsägare med flera.  Goda kundrelationer är också viktigt för LBAB. Det 
har inneburit att flertalet av LBAB:s större kunder har återkommit vilket medfört att 
produktionen ökat stadigt under de senaste åren. 

LBAB har en enkel och traditionell organisation där VD:n ansvarar för den dagliga 
verksamheten och en styrelse som fattar de strategiska besluten, som VD sedan 
genomför. Verksamheten hos Lindbäcks Bygg är sedan indelad i fem avdelningar: 

• Projekteringsavdelningen; ansvarar för offertarbetet, upphandlingen, 
projektering samt bestämmer inköpskvantiteter och behov av produktions-
kapacitet.  

• Försäljningsavdelningen sköter försäljningen av nya objekt samt håller 
kontakten med gamla och nya kunder. 

• Projektavdelningen ansvarar för arbetet på byggplatsen, där platschefen har det 
yttersta ansvaret.  
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• Produktionsavdelningen ansvarar för produktionen i företagets fabrik i Piteå. 
Produktionschefen planerar produktionen i fabriken. Han har också ansvar för 
planering av transporten från fabriken till byggplatsen.  

• Inköpsavdelningen sköter upphandling av material och tjänster; årsavtal, offert-
inköp samt underentreprenader till fabriken och till byggplats. 

Figur 4.1 visar företagets organisationsschema. 
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Figur 4.1; Företagets organisation 

4.2 Produkter 
Den industriella byggtekniken har många fördelar och ger en avsevärt kortare byggtid 
än med konventionell byggteknik. Det innebär också minskade kostnader, för t ex 
byggkreditiv. Dessutom kan de nya hyresgästerna snabbt ta lägenheterna i besittning. 
LBAB har skapat ett produktutbud som utgörs av färdigbyggda fastigheter av typen: 

• Studentbostäder och hotell 

• Flerbostadshus med två till fyra våningar 

• Seniorbostäder 55 + 

I grundutbudet finns möjlighet till variationer i planlösningen inom de ramar som 
produktionen tillåter. Inredning i form ytskikt, inredning och så vidare kan skräddarsys. 
För vissa typer av bostäder (typ bostadsrätter) erbjuds också tillval för köparen av 
lägenheten i form av ett begränsat utbud av ytskikt och inredningar, t ex tapeter och 
skåpluckor. 

4.3 Order 
LBAB är ett typiskt enstycksproducerande företag där tillverkning sker mot order. Varje 
order utgör en stor del av företagets omsättning. Tiden från kontrakt till leverans, 
kundordersträckan, varierar idag mellan 3 till 6 månader beroende på orderläge och 
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komplexiteten på den offererade fastigheten. För att byggsystemet skall utnyttjas så 
rationellt som möjligt är det viktigt för LBAB att komma in tidigt 
projekteringsprocessen, helst innan detaljplaner och planritningar är fastlagda. Det har 
medfört att fokus har lagts på kundorder där LBAB kan vara med och påverka 
utformningen av bostäderna. Idag har LBAB en mix av projekt där: 

• ~ 30 % är ”ramavtal” på typhus med stora fastighetsägare. 

• ~ 60 % är totalentreprenader efter anbudstävlan på enskilda projekt. 

• ~ 10 %, är order efter direkt förfrågan från beställare eller byggen i egen regi. 

Strategin är att försöka jämna ut beläggningen i produktionen genom att öka 
flexibiliteten i byggsystemet och erbjuda varierande leveranstider till kunderna.  

Exempel på den första typen av order är ett ramavtal som HSB har tecknat med LBAB 
där målsättning är att producera 200 kompakta lägenheter på ca 45-63 m2 per år i 
Mälardalen, se Figur 4.2.  

 

Figur 4.2: HSB Småbostaden, exempel på ett tvåvånings typhus med 6 lägenheter. Figuren är 
sammansatt av bilder från http://www.hsbsmabostad.com.   

Även om totalentreprenaderna på enskilda projekt ofta är lönsammare så ger ramavtalen 
en trygghet och möjlighet att långsiktigt planera och utveckla verksamheten. LBAB 
verkar för att öka andelen ramavtal för att skapa en större industriell bas för företaget.    
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4.4 Projektering 
Projektering är byggbranschen motsvarighet till produktutveckling i industrin. Eftersom 
konstruktion sker mot order så ansvarar projekteringen för att den färdiga produkten 
motsvarar kundens förväntningar. LBAB:s nuvarande projekteringsprocess har delats in 
följande huvudaktiviteter, se Figur 4.3: 

• Anbudsskede; framtagning av anbudshandlingar, bygghandlingar, huvudtidplan 
och inköpstidplan. 

• Funktionell projektering; bygg- och installationsprojektering. Ger underlag för 
produktionsplanering (antal volymer) och inköp av varor med lång leveranstid 
samt upphandling av markentreprenad. 

• Volymprojektering; Detaljprojektering av volymerna, underlag för inköp och 
produktionsplanering. 

• Markentreprenad; Upphandlas av underentreprenör (UE). 

Projekteringsprocessen förenklas avsevärt i de fall LBAB har ett ramavtal (ramhandling) 
med kunden. Kunden eller beställaren tar fram en situationsplan med valda 
typhuslösningarna (planritningar) från ramhandlingen. I vissa fall kan justeringar och 
anpassningar av typhusen göras i samråd med LBAB. Kostnader för produktionen kan 
relativt enkelt beräknas från av kända sektionsdata (kr/m2) och prisuppgifter från UE.  

Vid anbudstävlan utgår LBAB från det anbudsunderlag som kunden har tagit fram. 
Anbuds- underlag har ofta olika detaljeringsgrad. LBAB använder ofta en arkitekt i 
detta skede för att ta fram olika lösningar för att anpassa sitt byggsystem så att det 
uppfyller kraven. Om det inte går försöker LBAB påverka beställaren att godta avsteg 
från förfrågan. Arbetet med byggnadsbeskrivning, mängdberäkning och priskontroller 
blir mer omfattande än i fallet för ramavtal.  

Kontraktet som förhandlas fram innehåller förutom byggnadsbeskrivning ofta tillvals- 
och avvecklingslistor. Tillvalslistor, som är vanliga vid byggande av bostadsrätter, 
innehåller de val köparen av bostadsrätten kan göra i form av ytskikt och inredning, se 
exempel i bilaga 1. Avvecklingslistan är en lista på material/ämnen som inte får finnas i 
produkten. Avvecklingslistan specificeras ofta i ramhandlingen eller anbudsunderlaget 
medan tillsvalslistor görs i ordning för det specifika projektet. 

Vid produktion av bostadsrätter har beställaren ofta ett förbehåll i kontraktet som gör 
att starttillstånd för den funktionella projekteringen och därmed produktionen ges när 
en viss procent av lägenheterna blivit sålda, ofta 30 %. Vid andra typer av objekt (t ex 
studentbostäder) som inte innehåller klausuler om försäljning startar den funktionella 
projekteringen direkt när kontraktet är underskrivet. 
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Figur 4.3; Projekteringsprocess vid LBAB. 

4.5 Inköpsprocess 
Lindbäcks Bygg har ett ganska stort antal leverantörer, eftersom produkterna består av 
många olika typer av material och komponenter. Varorna levereras till fabriken och 
direkt till byggplatsen. Även om företaget strävar efter att objektstyra beställningen av 
de ingående komponenterna i samband med produktionen, har de ett råvarulager som 
innehåller varor som spik, lim, spånskivor, gipsskivor och isolering. Råvarumaterial 
avropas mot avtal som tecknas årsvis.  Andra varor upphandlas för varje projekt.  

Bygghandlingar, huvud-, produktions- och inköpstidplan bildar underlag för vilka 
varor som måste upphandlas. Förfrågningsunderlag skickas till leverantörer på varor som 
inte avropas via avtal, Figur 4.4. 

Offertutvärdering görs manuellt och är baserat på inköparens erfarenhet av liknande 
inköp. De krav Lindbäcks Bygg ställer på sina leverantörer är att de kan leverera varor 
av rätt kvalitet, kvantitet och i rätt tid. Leverantören ska dessutom ha en attraktiv 
prisnivå för att kunna konkurrera. Finns bra leverantörer lokalt, föredrar företaget att 
använda dessa.  
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Figur 4.4; Upphandling och inköp av objektspecifika varor  

I övrigt gäller de krav som kunden ställer på LBAB. Likvärdiga leverantörer väljs i 
följande prioritetsordning: 

• Leverantörer som LBAB har avtal med. 

• Kända leverantörer som LBAB har goda erfarenheter av. 

• Nya okända leverantörer 

Utifrån produktionstidplan och utlovade leveranstidpunkter upprättas en material- 
leveransplan. Varorna beställs av utvalda leverantörer. I planeringen tas speciell hänsyn 
till att vissa typer av produkter har en relativt lång leveranstid (1-2 månader).  
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Råvarulagret inspekteras ungefär en gång per månad. Då görs också en bedömning av 
inköpsbehovet utifrån erfarenhetsvärden av förbrukningen. Lindbäcks försöker också att 
samordna leveranser av volymer med inköp av råvaror. Det fungerar så att när bilen går 
i retur från byggplatsen passeras materialleverantören för att transportera material hem 
till fabriken. Avropsavtalen förnyas varje år. Åtgången uppskattas och förfrågnings-
underlaget färdigställs. Offerterna utvärderas och avtal tecknas. Förutom principerna 
som redovisades tidigare försöker Lindbäcks Bygg hitta leverantörer som kan anpassa sig 
till deras logistikplan. 

Vid utlovade leveranstidpunkter inkommer godsleveranser. Godsmottagaren på 
företaget vet inte vad som är beställt utan kontrollerar endast att antalet kolli stämmer 
överens med det som står på fraktsedeln. Däremot görs kontroll av att godset inte är 
skadat och om några varor är restnoterade. Godsmottagaren har i dagsläget inte tillgång 
till någon dator i sin truck. Förutom fraktsedeln finns en leveransföljesedel på varje 
kolli. Denna är på samma nivå som ordern men antalet objekt framgår inte av ordern 
utan där hänvisas till ritningen. När godsmottagaren tar paus prickar han av inkomna 
varor på materialleveransplanen som finns utskriven och uppklistrad i fikarummet. 
Materialleveransplanen uppdateras/följs upp varje vecka. Om leveranserna inte stämmer 
överens med materialleveransplanen meddelas kontoret. 

När ett årsavtal skall upprättas uppskattas årsförbrukningen. Indata är föregående års 
förbrukning och årets aktuella projekt. Detta bildar förfrågningsunderlaget som skickas 
ut, främst till kända leverantörer. Inkomna offerter utvärderas och avtal skrivs med de 
”bästa” leverantörerna. Avtalen skrivs på årsbasis. För att effektivisera logistiken försöker 
Lindbäcks Bygg hitta leverantörer som kan anpassa sig till deras logistikplan, för att 
sedan kunna bygga upp långsiktiga samarbetsavtal med dessa. Förutom att spara tid 
kommer samarbetsavtalen att öka tillförlitligheten och minska kostnaderna för det egna 
företaget. 

Lindbäcks bygg har som avsikt att minska antalet antal leverantörer i framtiden. 
Leverantörernas storlek varierar mycket, de största levererar varor för uppemot 10 
miljoner medan de minsta endast levererar mycket små kvantiteter och volymer. 

4.6 Produktion 
I fabriken konstrueras och byggs elementen och monteras till volymer med tak, 
ytterväggar, mellanväggar och golv. Volymerna färdigställs med ytskikt, golvbeläggning, 
inredningar och nödvändiga installationer som VVS, ventilation och elektricitet. När 
volymerna är leveransklara lastas de på specialbyggda lastbilar för transport till 
byggplatsen, se Figur 4.5.  Markarbetena och montering på byggplatsen utförs av UE. 

Fabriken i Öjebyn har en produktionskapacitet av ca 4 volymer per dygn. Volymerna 
kan var både torra och våta. De torra innehåller inga våtutrymmen medan de våta 
innehåller badrum m.m. Totala tillverkningstiden för en våt volym är erfarenhets-
mässigt uppskattad av LBAB till sju dagar. Tillverkningen omfattar bjälklag, väggar, tak 
samt detaljer. Fabriken som tidigare tillverkade endast element, har på senare år ställt 
om till volymtillverkning. Logistikflödet har successivt omarbetats till att idag vara så 
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optimalt som lokaler och maskiner tillåter. Tillverkning av element sker i mindre linjer 
som förenas vid monteringen av volymerna.  

Element tillverkning Volym montering

Volym kompletteringFärdiglager volymer

Montering på byggplatsTransport

Element tillverkning Volym montering

Volym kompletteringFärdiglager volymer

Montering på byggplatsTransport
 

Figur 4.5; LBAB:s byggsystem. 

Antalet elementlinjer är fem: 

• Bjälklag. Tillverkningen av bjälklag fyra stationer; regling, installationer, 
isolering och ytskikt. All hantering sker internt med mobila uppresare.  

• Volymskiljande väggar. Tillverkningen sker i en linje med två platser. 
Hammarband och syll levereras exakt kapade från leverantören. 

• Ytterväggar. Tillverkningen sker i en delvis automatiserad linje med fem 
stationer. Linjen har kompletterats med en station för fönster- och dörrkassetter 
på en våning ovanför linjen. 

• Innertak. Tillverkas vid en arbetsstation med två platser. 
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• Mellanväggar. Tillverkas vid en arbetsstation. Hammarband och syll levereras 
exakt kapade från leverantören.  

Dessutom finns det två stationer där diverse element tillverkas t.ex. balkonger, takstolar 
och skärmtak. När ett element är klart lagras det i anknytning till volymmonteringen. 
Buffertlagret har en kapacitet av cirka 3 dagars produktion.  

Volymtillverkningen sker i tre linjer och är uppdelad på volymmontering och volym- 
komplettering av ”torra” respektive ”våta” volymer som innehåller kök och badrum.  
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väggar
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Figur 4.6; Produktionsflödet i LBAB:s fabrik i Öjebyn. 

De arbetsmoment som genomförs vid volymtillverkningen av torra (T) respektive våta 
(V) volymer är: 

• Montering av elementen (T, V) 

• Ventilationsdragning (T, V) 
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• Elinstallationer (T, V) 

• Värme, inkoppling av radiatorer (T, V) 

• Målning och golvläggning (T, V) 

• Inredning av skåp m.m. (T, V) 

• Lister (T, V) 

• Trägolv (T, V) 

• Socklar (T, V) 

• Tätskikt, spackling och kakelsättning (V) 

• Installation golvvärme (V) 

Vissa av arbetsmomenten som elinstallation, inkoppling av radiatorer, kakelsättning 
m.m. utförs av UE. Figur 4.6 visar produktionsflödet i LBAB:s fabrik. 

Produktionstakten i fabriken innebär en produktion av fyra volymer per dag vid normal 
efterfrågan. Den totala ledtiden i fabriken är ungefär 3 veckor. Det är 
produktionschefen som sköter planeringen av tillverkningen och transporterna av 
modulerna till arbetsplatsen. LBAB försöker att öka produktionen i fabriken men saknar 
idag färdiga verktyg för att analysera produktionsflödet och identifiera flaskhalsar. 

I färdigvarulagret förvaras modulerna som är inredda och klara för att levereras till 
bygget där slutmonteringen ska äga rum. I färdigvarulagret lagras ungefär 60 moduler 
till ett värde av 12 miljoner kronor. Alla modulerna är väl insvepta i presenningar för 
att inte fukt och vatten ska kunna skada modulerna under den tid som de ligger i lagret. 
Omsättningshastigheten i lagret är normalt sett en vecka. Tre till fyra lastbilar lämnar 
fabriken varje vecka motsvarande en monteringsetapp. 

Företaget räknar inte kapitalbindningen i lagren utifrån någon speciell kalkylränta utan 
försöker anpassa lagren till en lämplig nivå för att hålla en låg kapitalbindning som 
möjligt utan att äventyra leveranssäkerheten. Produktionschefen har också det 
övergripande ansvaret för att produktionen fungerar och att företaget kan leverera 
modulerna enligt de givna produktionsplanerna. 

4.7 Montering och uppföljning  
Volymerna från fabriken i Piteå monteras ihop samma dag som de anländer till 
byggplatsen av egen personal. Precisionen på modulerna måste vara mycket exakta 
eftersom alla installationer som exempelvis el och VVS ansluts mellan modulerna på 
plats. För att kunna färdigställa lägenheterna på plats anlitar företaget lokala 
underleverantörer. De volymer som lämnar fabriken kompletteras med ytterligare 
material som skickas direkt från leverantörerna till byggarbetsplatsen. Exempel på sådant 
material är grundläggningsmaterial som betong och grus, taktegel och elkapitalvaror. 
Orsaken är att arbetet med att montera in det är mycket lågt i förhållandet till värdet på 
materialet samt den extra kostnaden det skulle innebära att transportera detta material 
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via fabriken. På byggarbetsplatsen ansvarar projektledaren/platschefen för att materialet 
finns på plats vid utsatt tid och blir monterad på rätt sätt. Byggmetoden är mycket 
snabb vilket innebär att bygget är väderskyddat. Det är också ett av de viktigaste 
säljargumenten för LBAB.  

LBAB försöker att kontraktera UE som är väl förtrogna med LBAB:s byggmetod för att 
få så få fel som möjligt. LBAB följer också upp fel och brister som upptäcks senare och 
försöker att åtgärda dessa genom att bygga bort felen och ändra designen.     

4.8 IT stöd 
LBAB använder sig idag av ett antal Windows baserade program som: 

• Autocad 2000 och Point för att generera ritningsunderlag; 

• Microsoft Project för produktionsplanering; 

• Excel för inköpsplanering och hållfasthetsberäkningar; 

• Wikells Byggberäkningar för produktkalkyler;  

Som administrativt stöd används ett lönesystem, Hogia. IT verktygen är inte 
sammankopplade och används i huvudsakligen för att generera olika typer av dokument 
för upphandling, inköp och produkt (ritningsunderlag). 

LBAB anser själva att de IT verktyg de använder idag inte är av strategisk betydelse för 
företaget. De mesta av arbetet skulle kunna genomföras även utan dessa hjälpmedel. 

Företaget har rutiner för hur dokument sorteras och lagras både i pågående och 
färdigställda projekt. Anställda kan komma åt dokumenten via företagets server. Backup 
av serverns lagringsutrymme görs en gång per dygn.  

LBAB har ingen speciell IT-organisation. Ansvarig för uppdatering av befintliga IT-
verktyg är företagets produktutvecklare. Han har tilldelats ansvaret eftersom han är den 
med störst kunskap och vana av de olika IT-verktyg som företaget använder. Han har 
inte genomgått någon utbildning utan är självlärd. 

4.9 Analys 
Lindbäcks Bygg har ett effektivt och rationellt byggkoncept som bygger på en hög 
prefabriceringsgrad. Företaget har därför arbetat fram en genomtänkt produktionslayout 
i fabrikslokalen samt effektiva transporter och monteringsmetoder.  

De problem som LBAB upplever idag beror främst på brister i informationshanter-
ingen:   

• Idag utförs all projektering i 2D. Installationer ritas med symboler vilket ibland 
orsakat problem i produktionen när fysiska mått av apparatur och ledningar 
inverkat på byggbarheten. Lindbäcks har också svårt att kontrollera leveranser 
där order refererar till ritningar eftersom leverantören gör mängdberäkningen.  
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• LBAB upplever svårigheter att planera behovet av varor i mängd och i tid. 
Kommer alla varor som behövs till en volym att finnas när den skall 
produceras?  

• Det kan ibland vara svårt att verifiera att produkten som efterfrågats är den som 
leverantören offererat, speciellt när leverantörens använt egna 
produktbeteckningar. Ett problem som orsakas av avsaknaden av ett bransch-
gemensamt artikelnummer system, Engdahl [19]. 

• Tillval i form av ytskikt och inredning ställer till problem dels i 
inköpshanteringen men även i produktionen. Felaktigheter måste rättas till på 
byggplatsen och orsaken kan vara svår att spåra. Antingen har felet uppstått hos 
beställaren av lägenheten eller i produktionen på fabriken. Vissa tillval som 
tapeter kan också försvinna ur leverantörens sortiment innan alla lägenheter är 
sålda. 

• LBAB hanterar idag bara ett byggprojekt i taget mest beroende på 
produktions- kapaciteten i fabriken är en begränsande faktor. En annan orsak är 
avsaknaden av system för att styra materialleveranser och produktionen gör det 
svårt att hantera flera projekt samtidigt. 

• Avsaknaden av analys- och uppföljningsverktyg av ledtider gör det svårt för 
företaget att hitta flaskhalsarna och optimera produktionsflödet. 
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5 IT-strategi för flexibelt industriellt byggande. 

5.1 Vad är en IT-strategi? 
Det finns många definitioner på vad ordet strategi betyder. För en organisation/företag 
betyder strategi ofta en övergripande handlingsplan för att uppnå sin vision/affärsidé.  

En IT-strategi skiljer ofta mellan begreppen informationssystem (IS) och informations- 
teknologi (IT). IS är ett formellt system som sammanlänkar indata med utdata via 
processer som lagrar, bearbetar, analyserar på ett organiserat och strukturerat sätt. 
Motsatsen är informella system där informationsutbytet är okontrollerat, processerna 
ostrukturerade och ej repeterbara. Exempel på informella system är 
informationsprocesser som sker via tal och skriftväxling.  I företag och organisationer 
avser IS de informationsprocesser som är nödvändiga för att styra verksamheten. 

IT beskriver hårdvaran och mjukvaran i form av datorsystem, kommunikations- 
nätverk, operativsystem och applikationer. IT system kan stödja både formella (IS 
system) och informella system. För att ett IT system skall kunna stödja formella system 
måste informationen vara tolkningsbar (”machine-interpretable”). Därför är IT stödda 
informations- system baserat på någon form av informationsmodell som beskriver 
regelverket för hur informationen skall tolkas. Lönesystem, fakturasystem, kalkylsystem 
är exempel på IT verktyg som stödjer formella system. Ordbehandlare, e-post är 
exempel på applikationer för informella system. Observera att en organisations IS inte 
nödvändigtvis behöver vara baserade på IT. Figur 5.1 visar relationerna mellan 
affärsstrategi, IS-strategi och IT-strategi. 
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Figur 5.1: Relationer mellan affärs-, IS- och IT-strategi, efter [5] 



Produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande 

48 

Baserat på företagets affärsstrategi anger IS strategin vad som krävs och IT strategi hur 
det skall implementeras, Wilson [20] och Ward & Peppard [21]. 

5.2 Från dokument- till produktorienterad byggprocess 

5.2.1 Dokumentorientering 
Dagens projekteringsprocess i byggbranschen är informell och dokumentorienterad. 
Bygghandlingarna som redovisar ett projekts utformning, konstruktion och kvalitet 
utgör det främsta underlaget för projektets utförande. Branschgemensamma 
rekommendationer för byggdokumentation finns uttryckt i Bygghandlingar 90 (BH90), 
[22], som beskriver hur ritningar och beskrivningar som innehåller instruktioner för 
uppförande av byggnader och installationer skall utformas. BH90 skall bidra till 
enhetliga dokumentationsmetoder för att underlätta inlärning av arbetsmetoder och 
tolkning av dokument.  
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Figur 5.2: Bygghandlingar 

Bygghandlingarna består i allmänhet av administrativa föreskrifter (AF), beskrivningar 
och ritningar, se Figur 5.2: 

• Administrativa föreskrifter; Upprättas enligt AF AMA [23].  AF preciserar det 
entreprenadjuridiska förhållandet som gäller mellan projektets aktörer.  

• Beskrivningar och föreskrifter om och/eller krav på utförande på: 

o Byggnadsbeskrivning; Beskrivning av material, konstruktioner och 
metoder som skall användas vid uppförandet av byggnaden. 

o Rumsbeskrivning: Redovisar rum för rum föreslagna utformningar av 
golv, väggar, tak och utrustning när det gäller det synliga resultatet.  

o Mängdbeskrivning: Mängdförteckning samt föreskrifter eller krav på 
utförande och kvalitet på arbeten som hör till entreprenaden 

• Ritningar är indelade efter typ: 

o Arkitektritningar av situationsplaner, planer, fasader, sektioner m m. 
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o Konstruktionsritningar på bärande konstruktioner, grundläggning etc 
med angivande av mått, kvaliteter, dimensioner.  

o Markritningar som visar av marknivå och utvändiga planer.  

o VVS-ritningar som redovisar installationer för värme, vatten, 
ventilation och sanitet  

o El-ritningar. Redovisning av ledningsdragning, elcentraler, eluttag, 
armaturer mm. Skära papperskopior.  

Ritningar kan även delas in efter under vilket tidsskede de upprättas. Förslagsritningar – 
ger underlag för planering. Arbetsritningar – används i produktionen och är ofta mycket 
detaljerade. Relationsritningar – upprättas ofta när bygget är klart och visar det slutliga 
utförande. 

Redovisningsformer är i hög grad beroende av de verktyg som finns att tillgå. Idag är 
nästan all information som skapas i projekteringsskedet ”human- interpretable” d v s 
endast möjlig att tolkas av människor. För att skapa en effektiv informationshantering så 
måste informationen struktureras och ordnas på ett sätt som gör den formell och 
”machine-interpretable” d.v.s. möjlig att maskintolka och överföra mellan olika 
informationssystem.  

5.2.2 Produktorientering 
Som vi har sett i avsnitt 3.4 så sker en integrering av olika IT system inom industrin. 
Man går från informella processer och dokumenthantering till produktorienterade 
informationssystem där produkten är bärare av informationen genom produktens hela 
livscykel.  Informationsmodellen är objektorienterad och går att hantera ur olika 
perspektiv eller vyer, se Figur 5.3. 
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Figur 5.3: Produktmodell som informationsbärare i projekteringsprocessen. 



Produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande 

50 

Till varje objekt kan man knyta egenskaper som vad den är gjord av, geometri, vem 
den är skapad av etc. Information som skapas i projekteringen (”as designed”) kan sedan 
användas i produktionen där produktionsdata som ledtider, produktionssekvenser för 
olika delar av produkten tillförs. 

När produkten har producerats kan uppdatera produktstrukturen för att skapa en ”as 
produced/as built” modell av den levererade produkten. 

Produktstrukturen måste kunna anpassas till den aktuella 
processen. En produktstruktur för platsbyggande ser förmodligen 
helt annorlunda ut än för ett prefabricerat bygge. 

5.2.3 Byggproduktmodeller och kommunikation 
En byggproduktmodell består av en informationsmodell och regler för hur data skall 
utväxlas. Informationsmodellen definiera det regelverk som skall användas när 
produktdata instansieras (skapas). Modellen kan innehålla såväl data om ingående objekt 
samt relationer mellan objekt. Ett objekt kan referera till en fysisk produkt, en 
organisation eller en aktivitet. Applikationer kommunicerar med byggproduktmodellen 
via ett gränssnitt, se Figur 5.4. 

Produktmodellsystemet består därför dels av en byggproduktmodell och det sätt 
applikationer kan läsa/skriva data till produktmodellen. 

 

Figur 5.4: Produktmodellsystems olika lager, efter Blokpoel [24]. 
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Information mellan olika aktörer kan kommuniceras på olika sätt, se Figur 5.5:  

A. Informationsflödet i dagens byggprocess sker mer eller mindre på ett slumpmässigt 
sätt mellan de olika deltagarna. På grund av att informationen inte kan tolkas av de 
olika aktörernas system skapas samma information så mycket som 6 ggr i samma 
projekt, Laitinen [25]. 

B. Med en produktmodellserver kan all information delas om alla aktörer har tillgång 
till programvara som kan tolka informationsmodellen som produktmodellservern är 
baserad på. Informationen samlas på ett ställe och är tillgänglig för alla parter. 
Modell B kräver konfigurationshantering, dvs. vem har rätt att ändra och få tillgång 
till informationen och hur skall man förhindra samtidig förändring av 
informationen i databasen. 

C. Informationsutbytet kan som i fall A baseras på filer. En gemensam 
informationsmodell gör det dock möjlig att föra informationen mellan systemen 
(export/import via ett neutralt format) för att undvika återskapande av information. 

D. Fall D är en kombination av fall C och B, dvs. alla filer placeras i ett gemensamt 
filarkiv. Export/import kan hanteras av de använda programvarorna eller 
centraliseras till filservern. Modell D kräver som i fall B någon form av 
konfigurationshantering. 

 

Figur 5.5: Kommunikationsmodeller, efter Blokpoel [24]. 
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Endast i fall B och D kan funktioner som ”data vault”, ”workflow management” m m 
tillämpas, dvs. principer som används av PDM system. Informationen i projekteringen 
kan då hanteras på ett effektivt sätt. Konfigurationshantering kan byggas in i systemet 
för att hålla ordning på versioner, historik och stödja arbetsprocesserna i 
projekteringsskedet. 

Blokpoel [24] har studerat tre projekt i Finland där man använt 3D modeller och 
produktmodelleringssystem: 

• NCC huvudkontor – NCC Oy bygger för närvarande ett  nytt huvudkontor i 
Helsingfors. Två typer av objektorienterad programvara används i projektet, 
Microstation i designskedet och Enterprix för produktionssimulering. 

• Olof Granlund Oy – För visualisering och olika typer av simuleringar i 
designskedet (Energi, Ljus, luftflöden m.m.) och för förvaltning. 

• HUT 600 – ett demonstrationsprojekt för implementering av produktmodeller 
baserade på standarden IFC i byggandet av en stor hörsal vid universitetet i 
Helsingfors, Fischer [26]. 

Syftet i NCC projektet var främst att testa produktorienterad kommunikationen med 
underentreprenörer. I produktionsskedet simulerades monteringsprocessen på 
byggplatsen. NCC och leverantören av prefab elementen använde simuleringsverktyget 
för att optimera logistiken. 

Olof Granlund använder produktmodellering i huvudsak för eget syfte. Även om det 
tar längre tid att bygga upp en 3D modell så blir ändå designskedet effektivare eftersom 
man kan återanvända kärnan i modellen i olika typer av simuleringar och analyser. 
Figur 5.6 visar exempel på olika applikationer som använts i projekterings och 
produktionsskedet.  

 

Figur 5.6: Exempel på användning av produktmodellinformation i projekterings- (Olof 
Granlund, tv) och produktionsskedet (NCC, th), efter Blokpoel [24]. 



5 IT-strategi för flexibelt industriellt byggande. 

53 

I HUT-600 projektet var huvudsyftet att utforska om IFC standarden kan användas 
som ett neutralt format för kommunikation och informationsöverföring 
(kommunikationsmodell C). IFC är en standardiserad byggproduktmodell som 
utvecklats av IAI (Internationell Alliance for Interoperability) 

Figur 5.7 visar att de exempel vi har från Finland täcker stora delar av byggprocessen.  

 

Figur 5.7: Studerade fall av produktmodellering och användning i byggprocessen, Blokpoel [24].  

Enligt Blokpoel [24] så erbjuder produktmodelleringssystem lösningar på många av 
bygg- branschen informationsproblem. Det ställer emellertid krav på 
projektorganisation och öppenhet i kommunikation mellan inblandade aktörer för att 
fördelarna skall kunna utnyttjas. Partnering eller projekt med en stark processägare 
pekas ut som ”early adopters” av produktmodellteknologin. Arbetssättet måste också bli 
mer strukturerat. Konfigurationshanteringssystem, jämför PDM system avsnitt 3.2.4, 
kan anpassas för att stödja arbetsprocesser och kontraktsförhållanden mellan olika 
aktörer i projekt som använder ett produktorienterat arbetssätt.  

5.2.4 Varuinformation och e-handel 
Varuinformation om ingående komponenter behövs genom hela byggprocessen från 
projektering, produktion till förvaltning. Förhoppningen är att varuinformation som 
tekniska data, priser etc kan utväxlas elektroniskt mellan producenter och konsumenter 
för att effektivisera varuinformationsflödet, Modin m fl. [27]. 

 Figur 5.8 visar hur en sådan koppling skulle kunna realiseras mellan en 
byggproduktmodell baserad på BSAB:s klassifikationssystem och en artikel i en 
varudatabas. Information som geometri, artikelnummer, leverantör kan knytas till ett 
objekt (artikelindivid) i modellen som sedan kan användas för visualisering, 
upphandling, inköp, underhåll etc. 

Även om standardiserade varudatabaser inte är en realitet ännu så ökar användningen av 
EDI system (Electronic Data Interchange), för avrop av varor, leveranser och 
fakturahantering. Inom projektet kollietikett, [28], har ett branschgemensamt system 
utvecklas för leveranser, se Figur 5.9.    
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Figur 5.8: Byggproduktmodeller och varudatabaser, efter Modin m. fl. [27] 

 

 

Figur 5.9: EDI baserad leveransprocess, från Mellqvist m. fl. [28] 

Systemet har provats praktiskt i tester av PEAB och NCC för avrop och 
leveransmottagning av varor. Även Skogsindustrierna/Svensk Trä har startat ett 
liknande projekt som kommer att bli kompatibelt med kollietikett projektets förslag. 
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5.3 IS/IT strategi för Lindbäcks Bygg 

5.3.1 Affärsstrategi 
Lindbäcks Bygg är en stark processägare som har ett väldefinierat produktutbud. De 
kontrollerar större delen av byggprocessen från anbudsskedet till färdigställande och 
överlämnande till kund. För att öka konkurrenskraften är affärsstrategin att: 

• öka flexibiliteten i byggsystemet. 

• effektivisera inköpsrutiner, materialadministration och produktion. 

• ge större möjligheter för val och tillval för kunden.   

Därför bör IS/IT-strategin inriktas på att stödja de processer som ansvarar för 
projektering, inköp och produktion samt hantering av val och tillval, Figur 5.10.  
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Figur 5.10: Strategiska utgångspunkter för formulering av en IS/IT strategi för Lindbäcks Bygg.  

IS strategin har utgått från en kartläggning av verksamheten, se kapitel 4, för att 
formulera en processmodell som skall stödja affärsstrategin. Informationsstrukturen är 
nödvändig för att få ett formellt system som kan kommuniceras mellan olika 
applikationer. Informationshantering och flöden analyserar hur informationen kan 
kommuniceras mellan olika system och applikationer. Den utformade IS strategin ligger 
sedan till grund för val av IT system och applikationer. 

5.3.2 IS strategi 

5.3.2.1 Processmodell 

Efter en genomgång av Lindbäcks nuvarande verksamhet gjordes ett antal 
processmodeller, (IDEF0), över projektering, inköp och produktionen, se  Figur 5.11.  

Speciellt identifierades aktiviteter, informationsflöden, olika typer av system som kunde 
användas. Modellerna presenterades i en workshop med Lindbäcks Bygg där den 
diskuterades och kompletterades. Flera möjligheter till förbättringar identifierades i 
projektering, inköp och produktion. 

Projektering 

• Samordnad (parallell) bygg och installationsprojektering. Idag sker 
projektering i serie med granskning och yttrande innan den lämnas över till 
nästa aktör. All erfarenhet från industrin visar att förutom en snabbare 
projekteringsprocess så minskar antalet revisioner och design loopar när flera 
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discipliner utvecklar produkter gemensamt. Ställer krav på 
projekteringsverktyg och konfigurationshantering. 

• Övergång till 3D. Idag utförs all projektering i 2D. Installationer ritas med 
symboler vilket ibland orsakat problem i produktionen när fysiska mått av 
apparatur och ledningar inverkat på byggbarheten.  

• Versionshantering av byggkomponenter. Fel och brister som upptäcks i 
byggsystemet skall dokumenteras och åtgärdas (ny version). Vid nästa leverans 
skall den nya versionen av byggkomponenten användas i projekteringsskedet. 

1
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Figur 5.11: IDEF0 modell över produktionen (nivå 1). Röd och grå färger representerar inflöde 
från inköp och projekteringen. 

Inköp 

• Automatisk mängdning av projekteringsunderlag för bättre kontroll och mer 
tid för upphandling. LBAB har svårt att kontrollera leveranser där order 
refererar till ritningar eftersom leverantören gör mängdberäkningen. 
Dessutom skapas mer tid för upphandling. 

• Automatisk koppling mot material och produktionsplanering. LBAB upplever 
svårigheter att planera behovet av varor i mängd och i tid. Kommer alla varor 
som behövs till en volym att finnas när den skall produceras? 

• Införande av artikelnummersystem och streckkodsidentifiering av levererade 
varor. Det kan ibland vara svårt att verifiera att produkten som efterfrågats är 
den som leverantören offererat, speciellt när leverantörens använt egna 
produktbeteckningar. 
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Produktion 

• Material och produktionsstyrning. LBAB hanterar idag bara ett byggprojekt i 
taget mest p g a brist på produktionskapacitet. Avsaknaden av system för att 
planera och styra materialleveranser och produktionen gör det också svårt att 
hantera flera projekt samtidigt. 

• Analys och uppföljning. Avsaknaden av analys- och uppföljningsverktyg av 
ledtider gör det svårt för företaget att hitta flaskhalsarna och optimera 
produktionsflödet. 

Anbudsskedet upplevs idag som mindre problematiskt speciellt när LBAB har ramavtal 
med kunden och produkten är ett känt koncept hus. 

Figur 5.12 visar ett förslag som renodlar kommunikationen mellan produktionen, 
inköp och projekteringen. Säljfunktion har placerats nära projekteringen eftersom 
marknaden skall styra produktutformningen. 
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Figur 5.12: Samverkan mellan huvudprocesserna sälj/projektering, inköp och produktion.  

En konsekvens blir att behovet i produktionen kommer att styra upphandlingar och 
inköp. Produktionen får i sin tur information från projekteringen om behovet av varor 
och artiklar via projekterade produktstrukturer. Det gör det också enklare (om så 
önskas) att separera produktionen från projekteringen, dvs. att kunna producera 
volymer till flera projekt parallellt. 
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5.3.2.2 Informationsstruktur 

Informations- eller i detta fall produktstrukturen är bärare av produktinformationen 
genom hela byggprocessen och därför en strategisk komponent i IS strategin.  I 
moderna industriella system instansieras (befolkas) produktstrukturer med artiklar och 
komponenter i produktutvecklingsskedet. Den används för inköp, material-
administration och för att stödja produktionsprocessen i fabriken. Den används också i 
uppföljning och service av produkterna.  Informationsstrukturer kan definieras utifrån 
olika aspekter: 

• Funktionell struktur – visar relationer mellan olika funktioner 

• Produktionsstruktur – relationerna återspeglar hur produkten realiseras 

• Projekteringsstruktur – relationer som återspeglar hur produkten skapas 

• Arkivstruktur – för att lagra allt som industri producerar. 

Informationsstrukturer kan också uppmuntra till komponenttänkande och återvinning 
av utprovade lösningar som versionshanteras. I visas en tänkbar informationsstruktur 
som är kopplad till sättet som volymerna produceras.  
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Figur 5.13: Produktionsbaserad produktstruktur med versionshanterade byggelement. 

Volymens/elementens versionsnummer kan ange vilken konstruktionslösning som 
använts alternativt element av en viss typ som är identiska till konstruktionsutformning 
och geometri. 
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Till varje objekt i strukturen kan knytas egenskaper som behöver kommuniceras, t.ex 
färg, dimension, vikt, versionsnummer, artikelnummer etc. Från projekteringen kan 
strukturen överföras volym för volym för vidare användning i inköp och produktions-
processen. 

5.3.2.3   Informationshantering 

Efter att informationsstrukturen anpassats till verksamheten är nästa steg att undersöka 
hur den kan kommuniceras mellan olika funktioner i företaget.  Eftersom flödet är 
tidsberoende har byggprocessen delats in i fem faser, anbud (I), funktionell planering 
(II), detaljplanering (III), volymproduktion (IV) och montage (V). Kommunikationen 
av hela eller delar av informationsstrukturen mellan eller inom de olika processerna har 
numrerats från 1 – 10. Figur 5.14 och 5.15 visar hur produktstrukturen skapas och 
kommuniceras mellan projektering, produktion och inköp. 
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Figur 5.14: Informationsflödet i planeringsfasen (I – III) 
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Planerings och produktionsfasen består av: 

I. Arkitekten utformar ett förslag som passar LBAB:s byggsystem som bildar basen 
för projekteringen, (1). Kostnadskalkylen baseras på arean av byggdelar, kända 
artiklar och förfrågningar. Anbudshandlingarna tillsammans med beställarkrav 
(avvecklingslistor etc) utgör sedan grunden i kontraktsförhandlingarna.    

II. Funktionell projektering startar med att bestämma antal volymer inklusive 
objektspecifika artiklar med lång leveranstid (>8 veckor), (2). LBAB gör en grov 
planering och bestämmer monteringsordning på grundval av inflyttningsdatum. 
Detta styr också i vilken ordning volymerna skall produceras i fabriken. 
Projekteringen fortsätter med installationer (3) för att skapa förfrågningsunderlag 
för upphandling av UE och granskningshandlingar till kund. Inköp utgår från 
produktionsunderlaget, (4), och upphandlar varor för långa leveranser och UE. 

III. Volymerna detaljprojekteras för att kompletteras med byggkomponenter, 
installationer, (2), och artiklar. Modellen granskas och informationen överförs till 
produktion, (5), för detaljplanering och till inköp, (6), för upphandling av 
objektspecifika artiklar som trappor, låssystem m.m. Informationsstrukturen 
uppdateras med leverantörens artikelnummer på produkter som upphandlats, (6) 
och (7).  
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Figur 5.15: Informationsflöde i produktionsfasen 
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IV. Produktionsritningar (8) distribueras till produktionslinjen i den takt som 
produktionen kräver. Produktionssystemet distribuerar plocklistor (9) till 
produktionsenheterna som dras från lagersaldot alltefter som element och 
volymer färdigställs. Avrop av råvaror bestäms av lagernivåer och eventuell 
samordning med transporter.  

V. Monteringsritningar (11) och av plocklistor (12) för komplettering/inredning 
distribueras till byggplatsen. 

För produktion av bostadsrätter tillkommer hantering av val och tillval. Beställaren 
bestämmer tillsammans med LBAB vilka val och tillvalsmöjligheter som skall ges till 
presumtiva köpare av lägenheterna. Val kostar inget extra för köparen, exempelvis val 
av tapet från samma kollektion medan tillval medför byte till en ett dyrare alternativ, 
exempelvis parkett istället för linoleummatta.   

Idag orsakar val och tillval problem dels i inköpshanteringen men även i produktionen. 
Felaktigheter måste rättas till på byggplatsen och orsaken kan vara svår att spåra. 
Antingen har felet uppstått hos beställaren av lägenheten eller i produktionen på 
fabriken. Vissa tillval som tapeter kan också försvinna ur leverantörens sortiment innan 
alla lägenheter är sålda. Även här kan de flesta problemen spåras till brister i 
informationshanteringen som att dokument försvinner. Information om förändringar i 
val t ex byte av tapet kollektioner når inte ut till försäljare. Figur 5.16 visar ett förslag 
till hantering av informationsflödet för den föreslagna informationsstrukturen.  
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Figur 5.16: Hantering av val och tillval 
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I. Informationshanteringen av val och tillval bör specificeras i kontraktet. 
Beställaren bör endast ha ett centralt register där information om och val av val 
och tillval finns tillgänglig. Det bör också framgå hur förändringar i kollektioner 
skall hanteras om startillståndet försenas p.g.a. försäljningen av lägenheter drar ut 
på tiden. Innan försäljningen av lägenheter startar bestäms omfattningen av val 
och tillvalsprogrammet samt deadlines (kan vara olika för olika valmöjligheter) 
relativt datumet för starttillståndet när valen måste vara gjorda. Ett standard val 
införs för lägenheter som inte har sålts. 

II-V Informationen överförs från beställaren till projekteringen vid varje deadline (13) 
och hanteras vidare i produktion (5), (9) och inköp (10) på vanligt sätt. 
Alternativt kan informationen överföras direkt till produktionssystemet (13). 

Fördelen med att distribuera informationen först till projekteringen är att val och tillval 
kan grafiskt åskådliggöra, granskas för att sedan ingå i ”as built” modellen som skickas 
till beställaren vid leverans. Det är också känsligare ur säkerhetsaspekter att koppla 
externa aktörer direkt till produktionssystemet. Oförutsedda händelser och fel i 
överföringen kan orsaka produktionsstörningar.   

Hantering av artiklar i produktstrukturen hör intimt samman med artikelregister. Det 
flesta företag har idag interna artikelnummersystem som kopplas till leverantörens 
artikelnummer eftersom det saknas ett enhetligt system för hela branschen. 
Artikelnummer kan kodas med EAN systemet för att förenkla leveransmottagning med 
streckkod avläsare. Skall man införa elektroniska avrop och leveransmottagning bör 
man följa branschstandard, t ex det förslag som kollietikett projektet introducerades 
[28]. 

Avvecklingslistor måste också hanteras. Eftersom alla artiklar passerar inköparen för 
avrop eller upphandling bör det vara inköpsavdelningen som skall se till att varor som 
beställs inte innehåller ämnen som finns på kundens avvecklingslista. Här kan man 
också införa rutiner för att förhindra att sådana varor slinker igenom genom att göra en 
extra kontroll när ett nytt internt artikelnummer skall introduceras. 

5.3.3 IT strategi  
Att införa datoriserade system är ett förändringsarbete som kommer att påverka hela 
företaget. Många operationer som tidigare har utförts manuellt kommer att utföras 
automatiskt. Resurser kan frigöras och fördelas på andra arbetsuppgifter. För att 
systemet skall kunna införas och fungera optimalt krävs grundliga förberedelser. 
Anställda måste känna att de förändringar som införs är riktiga. Systemet skall också vara 
enkelt att använda, anpassat till personalens kompetens och stödja företagets kärn- och 
stödprocesser. 
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Av IS strategin följer att systemet bör ha följande funktioner: 

 

1. Stöd för 3D – objektorienterad projektering 

2. Hantera/definiera flexibla produktstrukturer    

3. Tillåta samordnad (parallell) bygg och installationsprojektering, ( kommunikations- 
modell B eller D i Figur 5.5) 

4. Konfigurationshantering, dvs. accesskontroll och in- och utcheckning av objekt.  

5. Versionshantering av objekt/byggkomponenter 

6. Ansluta externa aktörer via säkra Internetförbindelser (arkitektförslag, installationer, 
för val och tillval) i olika skeden av byggprocessen. 

7. Automatiskt mängdning av projekterade produktstrukturer efter schabloner i tidigt 
skede (areor) och efter faktiska komponenter och strukturer. 

8. Stöd för upphandling och inköp från inköpstidsplaner och lagernivåer. 

9. Leveransmottagning av gods m h a streckkods avläsare enligt EAN identifiering. 

10. Produktionsplanering på olika nivåer (grov och finplanering). 

11. Plocklistor och produktionsritningar till produktionsenheterna. 

12. Uppföljning av lagernivåer och produktionsplanering. 

13. Analys av material och produktionsflöden. 

 

Att hitta ett enda system som stödjer alla uppräknade funktioner kan vara svårt. Ofta får 
man komponera ihop olika delsystem för att få en helhet som uppfyller kraven och 
integrera informationsflödet mellan de olika systemen. En sådan lösning brukar också 
innebära att vissa funktioner som efterfrågas stöds av flera av de ingående delsystemen.   

I Figur 5.17 har en lösning skisserats som innehåller två olika delsystem; ett 
objektorienterat produktmodellsystem för projektering, Enterprixe [29], med 
tillhörande applikationer och ett modulärt utbyggbart MPS-system2, Infostruct [30], för 
material och produktionsstyrning. Systemen integreras m h a BOM (Bill of Materials) 
som innehåller en produktstruktur med alla ingående material och komponenter som 
överförs mellan PDM och MPS system.  

                                                 

2 LBAB har beslutat att införa Hybron MPS system. Systemet har nyligen installerats och är satt 
i provdrift. Systemet beräknas vara i full drift under mitten av 2004, se också 
http://www.infostruct.se/Hybron/MPS  
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Figur 5.17: Överföring av information mellan produktmodellen i PDM systemet och MPS 
systemets databas 

5.3.3.1 Enterprixe produktmodell server 

Enterprixe (EPX) är en objektorienterad Internetbaserad produktmodellserver. Tanken 
med systemet är att vara en slags projektplats, där alla parter i byggprocessen delar en 
tvärfacklig koordinerad produktmodell.  

Till modellservern kan olika applikationer kopplas upp direkt via EPX klienter till 
servern, som i realtid lagrar/hämtar sina objekt, t ex Architectural DeskTop (ADT) från 
AutoDesk, MagiCAD för installationsprojektering. Kopplingar till andra applikationer 
kan ske via XML eller IFC filer, t ex till BidCon som är ett kalkylprogram för 
beräkning av tider, mängder och kostnader.  

Produktstrukturer kan definieras godtyckligt. Enterprixe har valt en objektsorienterad 
databaslösning vilket gör det möjligt att versionshantera på objektsnivå. Varje objekt har 
en ägare och objekten kan antingen vara ”incheckade” eller ”utcheckade” till 
databasen. Olika användare kan tillfälligt checka ut ett objekt eller en hel 
modellhierarki för att under en tid arbeta med den delen av projektet. Dessa ”utlånade” 
objekt blir då låsta för andra användare så att de ej kan modifieras. Dock är de 
fortfarande synliga, och det är dessutom möjligt att se vem som har checkat ut 
objekten. När utcheckade objekt checkas in igen publiceras den nya versionen. Man 
kan i samband med detta välja att enbart vissa parter skall se den nya versionen (t ex 
förgranskning). 
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Figur 5.18 visar gränssnittet mellan av AutoCAD:s ADT klient och modellserver. EPX 
project explorer (till höger) används för att skapa nya objekt (noder), för navigering och 
för incheckning och utcheckning av valda delar eller av strukturen. Till systemet hör 
också en inbyggd ”chat” funktion, som gör det möjligt att kommunicera med alla som 
loggat in till produktmodellen.  EPX kan också användas i produktionsplaneringen 
genom att koppla produktionsplaner från MS Project till objekt i produktmodellservern 
via en inbyggd 4D funktion, se Jongeling m fl. [31].  

 

Figur 5.18: EPX ADT client i AutoCAD, från [29]    

EPX modellserver med tillhörande applikationsprogram stödjer funktionskrav 1 – 7 och 
11. Via EPX rapportgenerator kan också plocklistor genereras till produktions-
enheterna. Idag finns ingen färdig applikation som hanterar val och tillval. 

5.3.3.2 Hybron MPS system 

Att besluta om införande av MPS-system är en lång process. Alternativa lösningar t.ex. i 
form av flera olika programvaror bör undersökas Efter att marknaden har granskats bör 
ungefär 3-5 st. system studeras närmare, Ström [32]. För att få mer kunskap och 
information kan andra företag där ett datoriserat MPS-system har införts eller skall 
införas också kontaktas.  
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I samband med LBABs växande intresse för ett MPS-system initierades ett projekt och 
en arbetsgrupp vars uppgift blev att undersöka möjligheterna för införande av ett 
system. Gruppen bestod av företagets ägare, produktionschef, inköpsansvarige samt 
doktorander från Luleå tekniska universitet. Utifrån en kravspecifikation undersöktes 
marknadens utbud av befintliga system. Man fann ett 20-tal system som kunde tänkas 
uppfylla företagets kravbild och behov. LBAB använde en extern konsult för den 
slutliga utvärderingen. Beslutet att investera i det rekommenderade MPS-systemet togs 
av LBABs ledning. Köpet innefattar mjukvaran, installation samt utbildning av 
anställda. Valet var huvudsakligen baserat på hur väl systemet passade företagets 
verksamhet. 

Hybron MPS är ett komponentbaserat affärssystem för mindre och medelstora 
tillverkande företag. Systemet finns färdigintegrerat med de flesta ekonomi- och 
lönesystem på marknaden Hybron MPS innehåller stöd för offerthantering, 
leveransplaner, order, produktion, inköp och lager. Ett stort antal tilläggsmoduler finns 
för att utöka funktionaliteten, bl a fakturering, hantering av reklamationer, 
CRM/säljstöd. I systemet ingår också rapportgenerator, integrerat kalkylsystem och 
möjlighet att själv designa sina utskrifter. ODBC-funktionalitet gör det enkelt att 
ansluta Microsoft Office eller andra produkter till Hybron.  

Systemets orderhantering kan kopplas till EDI lösningar för uppföljning av offerter, 
order och fakturering. Produktionsplanering görs i två nivåer, grov- och finplanering, 
se Figur 5.19, med grafisk presentation av beläggningen.  

Inköp kan göras mot prognos, lager eller direkt kundorderstyrt. Förfrågningsunderlag 
fås direkt från systemet och hjälper till att få bästa möjliga villkor från gamla och nya 
leverantörer. Trådlösa streckkods- och handdatorlösningar finns för varumottagning 
och lagerrapportering. Det finns också möjligheter att koppla PDM funktionalitet till 
Hybron i form av versionshantering av dokument och ritningar. 

MPS systemet stödjer i första hand funktionskrav 7 – 13.  För att MPS systemet skall 
kunna stödja LBAB:s inköps och produktionsprocess så måste produktstrukturen måste 
vara klar senast 12 veckor innan produktionsstart för att ge detta stöd. 

För att utnyttja ett MPS-system fullt ut är det fördelaktigt att integrera MPS-systemet 
med övriga system som företaget använder. System som kan integreras med ett MPS-
system är exempelvis ekonomi- och redovisningssystem, system för datorstödd 
konstruktion och system för styrning av produktionen, Johansson och Kennerfalk [33]. 
Fördelarna med integrering är minskade administrativa handläggningstider, möjlighet 
till snabbare och flexiblare framtagning av nya produkter och kundorderstyrningen av 
produktionen kan ökas.  Potentiella nackdelar kan vara tekniska problem som 
samordningsproblem mellan programmen eller organisatoriska problem som 
samarbetssvårigheter mellan olika avdelningar och/eller personer.  
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Figur 5.19: Grovplaneringsmodul i Hydrons  MPS system, efter [30]  

5.3.3.3 Val och tillval 

Det saknas en applikation för att stödja val och tillval av ytskikt, inredning etc. 
Applikationen skall användas i beställarens försäljning av bostadsrätter och skall förbättra 
informationshantering och minska fel vid beställning av olika val och tillval. I projektet 
utvecklades därför en prototyp utifrån följande krav: 

• Både köparen och säljaren av bostadsrätten skall kunna använda verktyget 

• Enkel att konfigurera. Applikationen skall utgå från information som 
leverantörerna av val och tillval kan erbjuda. 

• Valet skall också innehålla varianter på planlösning, dvs med eller utan 
mellanväggar. 

• Valet skall kunna föras över till den projekterade modellen.   

Resultatet blev en webb applikation för hantering av val och tillval och 
kommunikation med Enterprixe modellserver via XML. Prototypen beskrivs närmare i 
nästa avsnitt. 
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5.3.4 IT stöd för sälj och tillvalsprocess av bostadsrätter 

5.3.4.1 Sälj och tillvalsprocess 

Figur 5.20 visar en sälj och tillvalsprocess av en bostadsrätt med stöd av en 
webbapplikation kopplad till EPX modellserver: 

1) Elin har kommit till beställarens webb plats för det planerade bostadsområdet. 
Där finns information om bostadsrätterna, 3D – visualiseringar av området och 
lägenheterna samt information om val och tillvalsprogrammet.  

2) Elin tar kontakt med försäljaren av bostadsrätterna och tecknar ett kontrakt på 
lägenhet 23. Eftersom Elin har tillgång till Internet får hon en användare och 
lösenord till bostadsområdets webbplats. 

3) Elin kan nu logga in och välja ytskikt, skåpluckor, kakel mm till lägenheten 
som hon har kontrakt på. 

4) När Elin gjort sina val bekräftas överenskommelsen med försäljaren och det 
slutgiltiga priset fastställs. 

5) När tidpunkten för val och tillval passerats kontrolleras gjorda val i modellen av 
LBAB projekteringsavdelning som sedan för över informationen till inköps och 
produktionsavdelningen.  
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1. Ytskikt
2. Skåplucka
3. Kakel

Lägenhet 23
Val & tillval
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Beställare

Spärra val 
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Publik Adm
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Figur 5.20: Exempel på sälj- och tillvalsprocess 
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5.3.4.2 Webb prototyp 

För att undersöka möjligheten att koppla val och tillval direkt till projekteringsmodellen 
gjordes en webbprototyp som var baserad på en konfigurationsapplikation för datorer 
utvecklad av Avantra. Applikationen som kan konfigureras över Internet anpassades för 
att hantera val och tillval för lägenheter. En typisk lägenhet, lägenhet 27, i Norrboda 
området som HSB förvaltar valdes ut. Eftersom lägenheten har två alternativa 
planlösningar, se Figur 5.21, projekterades båda alternativen i EPX.  

 

Figur 5.21: Alternativa planlösningar för lägenhet 27. I alternativet till höger har mellanväggen 
mellan sovrum1 och 2 tagits bort. 

För att identifiera köparens olika val av ytskikt och inredning i respektive rum för vald 
planlösning användes rummets id nummer för att koppla valet till rätt volym i 
produktionen, se Figur 5.22. 

Volym 4 Komplettering

Sovrum id 2

Allrum id 3

Sovrum id 1

Inredning

Ytskikt

Lägenhet 27 Alternativ 27.1

Alternativ 27.2

Hall id 5

Allrum id 3

Kök id 4

Badrum id 6

Sovrum id 1

Sovrum id 2

Golv

Tapeter

Webb applikation

Produktionsstruktur 

Tapeter

Tapeter

Tapeter

Tapeter

Kakel

Luckor

 

Figur 5.22: Rummets id nummer kopplar valen i webb applikationen till rätt volym i 
produktionen.  
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De val som köparen kunde göra var val av tapeter i alla rum förutom badrummet, val 
av golvbeläggning i allrummet, val av skåpluckor i köket samt val av kakel i 
badrummet. För att begränsa valmöjligheterna kunde 5 varianter av varje val/rum 
göras. För att visualisera valen för köparen i webbapplikationen användes miljöbilder av 
produkterna från leverantörers webbplatser, se Figur 5.23.   

Boråstapeter AB Tarkett AB Ballingslöv AB

Sovrum
val av tapet

Allrum 
val av golv 

Kök 
val av luckor 

 

Figur 5.23: Miljöbilder av val och tillval från Boråstapeter [34], Tarkett [35] och Ballingslöv 
[36]. 

Badrummets olika kakelförslag visualiserades med en programvara från Konradssons 
Kakel [37]. Fem förslag på kakelsättning visualiserade med programvaran och användes 
i webb applikationen.  Figur 5.24 visar två av förslagen. 

 

 

Figur 5.24: Alternativa förslag på kakelsättning av badrummet. 

Figur 5.25 visar webb applikationens gränssnitt och de steg köparen av lägenheten gör 
för att inreda lägenheten. Även om gränssnittet är gjort utifrån att köparen själv gör sina 
val finns det inget som hindrar att försäljaren hjälper lägenhetsinnehavaren att göra 
valen.   
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1. Logga in

2. Välj planlösning

3. Val och tillval för olika rum

Miljöbild & information

Rumsflikar

Valmöjligheter 
&

priser

Gjorda val 
& kostnad

 

Figur 5.25: Webb applikationens gränssnitt. (1) Köparen loggar in, (2) väljer planlösning och 
(3) går igenom alla rum i den valda planlösningen och gör sina val och tillval.  

I prototypen gick den mesta tiden till att konfigurera webb applikationen för lägenhets- 
alternativen. Att skapa badrumsinteriörer och hitta lämpliga miljöbilder på övriga val 
från de olika leverantörernas hemsidor gick förvånansvärt snabbt.  

I en färdigutvecklad version så importeras alla lägenhetsalternativ och rums-
identifikationen från projekteringen. Webb applikationen kompletteras med val och 
tillval, miljöbilder, priser och datum när de olika valen skall vara genomförda. Beroende 
på områdets storlek och antalet valmöjligheter uppskattas konfigurationsarbetet att ta ca 
1-2 dagar för en van person att genomföra.  Dessutom kan både situationsplaner för 
området och planlösningen för respektive lägenhet visualiseras på ett mycket bättre sätt 
i och med att projekteringen görs i 3D.  

Idag skapar försäljare av bostadsrätter någon form försäljningsmaterial. De flesta lägger 
dessutom ut materialet på webben där presumtiva köpare kan få information om 
området, läget för olika lägenheter, planlösningar, kostnader, möjligheter till 
finansiering etc.  I det perspektivet är 1-2 dagars extra arbete för att kunna presentera 
och hantera de olika valmöjligheterna för köparen en liten investering.  

Syftet var ju i första hand att få en kvalitetssäkrad informationshantering av val och 
tillval från beställaren till LBAB:s volymproduktion i fabriken.  Som en bonus ger 
denna lösning också ett verktyg för beställaren i försäljningsarbetet. 
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6 Diskussion 

6.1 Produktmodeller i byggandet 
Produktmodellorienterade system i byggandet är fortfarande föremål för forskning och 
utvecklingsprojekt i byggbranschen, Rönneblad m fl. [38], Jongeling m fl. [39]. Enligt 
Blokpoel [24] ligger styrkan i teknologin i en förbättrad kommunikation och 
konfigurationsstyrning. Svagheten är avsaknaden av klara mätbara fördelar i form av 
mått på kostnader och förbättringar i informationsflödet.  

Även om många av bristerna i informationshantering kan avhjälpas av produkt-
orienterade system måste också ett antal förutsättningar vara uppfyllda innan teknologin 
får ordentligt genomslag i branschen. Idag saknas tillräckligt starka drivkrafter för att 
initiera en sådan förändring. Yttre drivkrafter i form av konkurrens och avsaknad av 
starka beställare och inre drivkrafter på grund av fragmenterade processer och 
konserverande vertikala strukturer.  För att få del av fördelarna måste teknologin 
omfatta en större del av byggprocessen. Partnering pekas ut som en tänkbar möjlig 
entreprenadform för att införa produktmodell orienterade system. För LBAB är det 
främst industrialiseringen och produkttänkandet som har varit en stark drivkraft. LBAB 
är också en stark processägare i sin byggprocess vilket underlättar införandet 
produktorienterade system.  

Även om Enterprix uppfyller många av de krav som LBAB ställer så saknas idag ett 
genomtänkt system för konfigurationshantering. Konfigurationshanteringen blir också 
viktigare i vanliga byggprojekt där betydligt större krav ställs på samordning eftersom 
fler aktörer normalt är inblandade i projekteringsskedet.  

Samordning

VVS

El

K

A

Plan 2

Plan 3

Plan 1 *

Rum 2

Rum 1

Rum 3

Plan 4

Notifiering
nedströms

Granskning
uppströms

A

Plan 3

Plan 4

Plan 2

Plan 1 K*

VVS

El

Granskning
uppströms

Notifiering
nedströms

Alt 1

Alt 2

 

Figur 6.1: Förslag på konfigurationshantering utifrån en produktstruktur 
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De är främst två funktioner som saknas idag: notifiering vid förändring och hantering av 
granskningsprocess.  En enkel modell visas i Figur 6.1 där notifiering och granskning 
har byggts in i produktstrukturen 

Alternativ 1 visar en vanlig uppdelning av produktstrukturen utifrån inblandade 
aktörer. När Arkitekten som ansvarare för utformning av plan 1 genomför en 
förändring så notifieras andra projektörer som är berörda av förändring nedströms i 
produktstrukturen. Granskningen av förändringen sker en/eller flera nivåer upp, dvs. 
uppströms. Högst upp i kedjan har man en person som samordnar arbetet mellan de 
olika aktörerna A, K, VVS och El.  

I alternativ 2 har man en annan fördelning av ansvaret mellan de olika projektörerna. 
Här har arkitekten det överordnade samordningsansvaret att konstruktionslösningen 
uppfyller kundkraven. Konstruktören samordnar i sin tur VVS och El installationer 
med konstruktionslösningen. Den valda produktstrukturen kan i kombination med ett 
konfigureringsstyrningssystem utgöra grunden för ändringshantering i projektet.  

Även om informationsteknologin möjliggör en effektivare produktutvecklingsprocess så 
kan datorverktygen också hämma innovationsgraden, se  Figur 6.2. 

Design UtvecklingIdé

IT effektiviserar ger bättre innovationer med”what if” studier och optimering

IT uppmuntrar återanvändning och kan därigenom hindra kreativiteten  

Figur 6.2: Informationsteknologins inverkan på utvecklingsprocessen 

6.2 MPS system för byggproduktion 
För LBAB:s fall valdes också två olika system för projektering respektive inköp och 
produktion. Den uppdelningen hittar vi också inom den fasta industrin där PDM 
system används för produktutveckling och MPS/ERP system för hantering av material 
och produktionsflöde, s.k. Supply Chain Management, SCM.  Trots att material och 
produktionsstyrning är en relativt mogen teknologi inom den fasta industrin är 
spridning i byggsektorn relativt begränsad till tillverkare av byggkomponenter.   

Bergström och Stehn [40], [41] visar i studier av trähusindustrin att det är främst stora 
tillverkare av byggkomponenter med låg komplexitet och relativt långa serier som 
använder system för SCM idag. Ju mer komplex och kundanpassad produktion man har 
desto större är motståndet att införa system för material och produktionsstyrning. 
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Studierna visar också att systemen måste anpassas till organisationen och kontinuerligt 
utvecklas för att den fulla potentialen skall kunna tillvaratas. MPS/ERP system kan 
effektivisera flödet även för små och medelstora företag. Viktiga förutsättningar är dock 
inre och yttre drivkrafter som kan initiera en förändring av företagets processer samt ett 
stegvis införande som inte stör produktionen under inkörningsfasen. Införandet i sig 
kan också förstärka företagets inre drivkraft att effektivisera material och 
produktionsflödet. 

Produktionsplaneringen i de flesta byggprojekt fokuserar i första hand på att strukturera 
organisationen, (installatörer, underentreprenörer, VVS etc)  och att göra en 
aktivitetsstruktur för arbetet som måste göras. Uppföljning och kontrollen baseras på 
kontrakt mellan de olika aktörerna som var för sig försöker optimera (hålla kostnaderna 
nere) inom den kostnadsram som givits. Detta leder till suboptimering som i de flesta 
fall är kostnadsdrivande för projektet som helhet. Inom den fasta industrin har man 
sedan länge fokuserat på produktionen genom att optimera operationer och 
materialflöden. IT-system för produktionsplanering och produktionsstyrning s.k. 
MPS/ERP system används idag i de flesta större tillverkande företag. Inom 
byggindustrin finns dessa system främst hos leverantörerna av byggkomponenter. Trots 
flexibiliteten kan dock traditionella MPS eller ERP-system vara svåra att anpassa till 
traditionella byggprojekt. I dagens MPS system saknas knytning av operationer till plats 
och verktyg, variabler som är fasta i en fabrik men som är viktiga i ett platsbundet 
byggande.      

6.3 Införande 
Införande av nya verksamhetssystem har stora effekter i arbetssätt och involverar oftast 
många människor. Detta kräver en stark förankring i den organisation som kommer att 
påverkas av ett införande. Normalt kan man dela in ett införande i följande steg: 

• Insikt, förankring och inriktningsbeslut  

• Förstudie  

• Projekt för upphandling/införande/utvärdering 

• Operativ drift  

För att få insikt, förankring och ett inriktningsbeslut om satsning på nya strategiska 
system kan enkla uppskattningar typ ROI – beräkningar (Return On Investments) eller 
PENG analyser, Dahlgren m fl. [46], genomföras. Andra viktiga argument kan vara 
konkurrensfördelar, kundnytta m.m. som kan vara svåra att uppskatta ekonomiskt.  

Nästa viktiga steg är att genom en förstudie bestämma omfattning och gränssnitt, som 
projektet skall ha. I denna process kan det vara lämpligt att anlita externa 
expertkunskaper för att klarlägga alla detaljfrågor. Viktiga områden som bör behandlas 
är:  
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• Organisation och verksamhet. Vad är målet för satsningen och hur skall målet 
utvärderas. Förankring och påverkan på arbetsprocesser i organisationen. 
Extern påverkan på kunder och leverantörer. Projektplan för 
införande/utvärdering 

• Systemstöd och teknik. Funktionella/tekniska krav på systemet. Eventuell 
integration med existerande system skall också beskrivas.  

• Ekonomi. Ekonomisk modell, investeringskalkyl och budget. Hur skall 
systemet finansieras? Kostnader för nästa steg: operativt införande/utvärdering 
och en budget för införande och drift i hela verksamheten. 

Upphandling och införandet bör ske som ett avgränsat projekt i tid och kostnader som 
utvärderas. Stöd från ledningen av projektledaren som har till uppgift att införa systemet 
är en av de viktigaste faktorerna för framgång i denna typ av projekt. En huvuduppgift 
för projektledaren blir att etablera en förståelse och stöd från den organisation som 
kommer att påverkas av införande. Kommunikation och tydliga mål är nyckelfaktorer 
för ett framgångsrikt projekt. Utbildning är också en nyckelfaktor. Utbildning som inte 
enbart syftar till att förklara hur systemet fungerar utan även förklarar varför systemet 
skall införas. Ett införande i en specifik verksamhet bör om möjligt anpassas till 
existerande arbetsrutiner och IT-mognad hos personalen. Nya rutiner bör införas 
stegvis för att få acceptans från personalen. Detta gör att man kan kontinuerligt följa 
upp användningen och kunna anpassa systemet efter utvecklingen av processer inom 
verksamheten. 

I operativ drift förs systemet över till en system ägare vars uppgift är att underhålla och 
utveckla systemet. Verksamhetskritiska system ställer stora krav på tillgänglighet och 
pålitlighet. Inget tekniskt system har 100 % tillgänglighet. Detta kräver att man inför en 
effektiv organisation för systemet som skall stödja och utbilda användare och lösa 
tekniska problem. Systemet bör också utvecklas i takt med att verksamheten förändras. 
En effektiv underhållsverksamhet är viktig för att få verksamhet och teknik att gå hand i 
hand. 

I LBAB:s fall var det ett komplicerat byggprojekt där kunderna erbjöds att göra olika 
tillval som gjorde att företaget började undersöka olika system för bättre styra och 
planera inköps och produktionsprocessen. En förstudie genomfördes som resulterade i 
ett beslut att införa MPS system i företaget. Valet var inte baserat på pris utan på hur väl 
systemet passade företagets verksamhet.   

MPS-systemet som installerades under hösten 2003 och kommer att införas stegvis i 
förtaget. Hittills har två nyckelpersoner, MPS ansvarig och inköpschef, utbildats av 
leverantören. Nyckelpersonerna kommer att i framtiden att fungera som ansvarig för 
underhåll och utveckling av systemet. Utbildningen och installation av MPS systemet 
genomförs under två dagar med en månads mellanrum i ett halvår. I utbildningen ingår 
också att definiera artikel- och leverantörsregister, produktstrukturer och 
produktionssystem.  
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Nästa steg i införande projektet blir att utbilda övriga anställda som kommer att arbeta 
med systemet. Här kommer företagets nyckelpersoner att tillsammans med leverantören 
ta huvudansvaret för när systemet skall tas i full drift. LBAB är ett litet företag som har 
svårt att avvara resurser under en längre tid. Därför får inte införandet av MPS systemet 
störa den dagliga produktionen. LBAB anser också att utbildning och anpassning av 
företagets processer är kritiska faktorer för ett framgångsrikt införande av det nya MPS 
systemet.  

När MPS systemet har satts i operativ drift kommer behovet av produktorienterade 
projekteringsverktyg att undersökas. Kravet är att projekteringsverktygen skall kunna 
integreras med MPS systemet och ge stöd för val och tillvalsprocessen för Lindbäcks 
kunder, se också avsnitt 5.3. 

6.4 Workshop diskussioner  
I samband med en workshop den 28 november 2003 i Stockholm diskuterades 
resultaten av PROFLEX projektet. HSB var speciellt inbjudna för att få 
beställarsynpunkter på tillverkningsprocess och speciellt på hantering av val och tillval. 
Nedan återges en del av de synpunkter och reflektioner som framkom vid seminariet. 

6.4.1 Industriellt byggande & produktmodellering 
Det lättare att ta vara på och tillämpa tidigare erfarenheter i det industriella byggandet. I 
det traditionella byggandet betraktas ofta varje nytt projekt som unikt.  

Tidigare erfarenheter av industriellt byggande med volymer har förknippats med dålig 
status. 

Avgörande faktorer av HSB:s val av LBAB som tillverkare är korta byggtider, billiga 
lägenheter (lämpade för vanliga människor). 

”Boeffektiviteten” måste ökas i förhållande till den totala arean. 

Kan produktmodellen även användas som erfarenhetssystem? Möjligheten att 
återanvända och föra tillbaka erfarenheter från projekterande produktmodeller är större 
än för 2D ritningsbaserade system. Produktmodellen kan också koppas till 
kvalitetssystem.  

I bilindustrin och villaindustrin finns tydliga varumärken. Detta saknas dock bland 
lägenhetstillverkarna. ”Ägaren” av varumärket kan vara den som blir den slutliga ägaren 
av produktmodellen. 

De svenska industriella byggarna kommer att utsättas för hård konkurrens från de 
Baltiska staterna i framtiden. 

6.4.2 Kundanpassning och tillval 
HSB önskar kunna visa kunden hur den färdiga lägenheten kommer att se ut. 
Presentationen bör göras på ett sådant sätt att kundernas förväntningar uppfylls. 
Kundernas påverkan av lägenhetens utformning genom tillval ger upphov till 
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förväntningar. Dessa överensstämmer tyvärr inte alltid med den slutgiltiga verkliga 
lägenheten. En alternativ lösning skulle vara en illustration av lägenheten i 
tillvalsprocessen. Jämför med bilindustrin, där kunden kan få en bild av hur en bil 
kommer att se ut efter gjorda tillval (fälgar, lack, inredning etc.). 

Det finns två typer av val i det som kallas tillvalsprocessen: basval och tillval. (Tillval 
medför extra kostnader för kunden). För mycket tillval skapar ofta en för komplex 
situation för kunden. Exempel på enkla tillvalskoncept kan vara: enkel, standard och 
lyx. Idag görs de flesta tillval på köksluckor och vitvaror. 2 variationer på tillval är 
lämpliga och tillräckliga enligt HSB. 

Utformning av material för försäljning måste anpassas till personen som skall använda 
det.  Exempelvis får en projektledare hos HSB en tydlig övergripande bild av en 
lägenhet med hjälp av en 2D-ritning. Detsamma gäller ofta inte för slutkunden. 

Mindre lägenheter säljs ofta till människor med snävare ekonomi, tillvalen bör därför 
endast bestå av enklare varianter. 

Den befintliga sälj och tillvalsprocessen måste förbättras. Idag uppkommer för mycket 
fel av typen; fel golv och tapeter i fel lägenhet. Det är kostsamt att rätta till felen. Då är 
det bättre att satsa på färre tillval och en slutprodukt med bättre kvalité. Kvalité och 
finish är det avgörande för en nöjd slutkund. 

Olika val görs vid olika tidpunkt i tillvalsprocessen. 

HSB tror inte att tillvalsprocessen underlättas för kunden genom en webbaserad tjänst. 
Eftersom en kund oftast vill kunna se och ta på sakerna. Däremot skulle en webbaserad 
tillvalsprocess kunna underlätta administrativt arbete för förvaltaren och ge upphov till 
en bättre slutkvalité för produkten. 

Skulle en ”webbkamera” i tillverkarens fabrik kunna ge slutkunden en betydelsefull 
bild av deras lägenhets tillverkning? (Kameran skulle ta bilder av volymerna i 
tillverkningsprocessen, jämför med traditionellt byggande där kunden genom att besöka 
byggplatsen kan få en bild och känsla över hur lägenheten kommer att se ut färdig). 

HSB tror att det skulle vara svårt att ge en verklig bild av lägenhetens läge/utsikt med 
hjälp av ett fotomontage eftersom närliggande miljö antagligen inte kommer att se 
likadan ut när huset/husområdet är färdigt. 

Det skulle vara bra om man kunde visa kunderna en lägenhet virtuellt. En bil kan visas 
före tillverkningen påbörjats. 

Kunder är ofta intresserade av att veta var uttag (el och tv) sitter. De vill inte påverka 
placeringen utan bara veta. 

En viss anpassning kan förväntas av kunderna. Exempelvis önskar man köpa en byrå 
med fem lådor och om den bara finns med antingen fyra eller sex anpassar sig kunden i 
regel. Detsamma antas gälla för lägenheter. 

En webbaserad tillvals tjänst är svår/omöjlig att använda på kunder som saknar 
datavana, t ex äldre människor. 
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En webbaserad tillvalsprocess kan ge goda möjligheter till uppföljning och statistisk 
över vilka tillval som är mest frekventa.  

Förvaltaren är positiva till en webbaserad tillvalsprocess förutsatt att hälften av kunderna 
använder sig av den. 

Tillvalsprocessen bör ge kunden en överskådlig kalkyl som visar samband mellan tillval 
och kostnad. 
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7 Slutsatser 
PROFLEX projektet har studerat hur av moderna produktorienterade IT – system kan 
stödja ett flexibelt industriellt byggande. Införandet av två system i LBAB:s verksamhet 
studerades: 

• Ett produktmodellorienterat system där informationen samlas på ett ställe och 
är tillgänglig för alla parter i projekteringsskedet.  

• Ett MPS system för styrning av materialflödet och produktion i företaget 

Det är en uppdelning som vi också hittar vi inom den fasta industrin där PDM system 
används för produktutveckling och MPS/ERP system för hantering av material och 
produktionsflöde, s.k. Supply Chain Management, SCM.  

Nödvändiga tekniska förutsättningar är: 

• Informationsmodellen (produktstrukturen) skall anpassas till företagets 
projekterings och produktionsprocess eller vice versa. Produktstrukturen måste 
också kunna kommuniceras mellan produktmodellen och MPS systemet. 

• Informell information om leveransprocess, produktionssystem etc. måste kunna 
formaliseras i artikel- och leverantörsregister, ställtider och produktionstider för 
olika produktionsenheter för att kunna hanteras av systemen. 

Organisationen bör vara processorienterad och de industriella arbetsmetoderna 
utvecklade för att företaget skall kunna utnyttja systemens fördelar. Det är en klar fördel 
om företaget ”äger” stora delar av affärsprocessen eftersom förändringar i arbetsflöde 
och metoder kan vara nödvändiga när systemen införs i organisationen. En IT strategi 
bör också formuleras och tas av ledningen för alla verksamhetskritiska system. Införande 
bör göras i små steg för att minimera störningar i produktionen och medge 
anpassningar, integration och utbildning. Det är viktigt att utbildningen inte bara 
handlar om hur utan också talar om varför för att få acceptans i organisationen.  

Projektet har också visat att problematiken med kundanpassning i produktion av 
bostadsrätter kan hanteras med tilläggsfunktioner som integreras i den föreslagna 
systemlösningen.  

De ekonomiska effekterna är svåra att uppskatta eftersom systemen påverkar 
kärnprocesserna i företaget. Utfallet styrs av hur väl systemen kan integreras, nyttjas och 
utvecklas i takt med att produkten och produktionsmetoderna utvecklas. Vid lyckade 
implementationer kan systemen stärka företagets utvecklingspotential och 
konkurrenskraft [42], [43]. Hinder i organisationen och ett dåligt införande/anpassning 
av systemen kan också innebära att kostnaderna överstiger vinsterna, [44], [45].  

Kvalitetsförbättringar fås genom att teknologin stödjer: 

• Spårbarhet och versionshantering på komponentnivå 

• En säker informationshantering av val och tillval 
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Målet är att få noll fel i produktionen. Fel i byggsystem kan spåras och hanteras med 
revisioner och versionshantering på komponentnivå i projekteringen. Bristande kvalitet 
i komponenter som upphandlas eller avropas kan spåras och åtgärdas genom t ex byte 
av leverantör. Fel i val och tillval av typen; fel golv och tapeter i fel lägenhet åtgärdas 
genom en säker informationshantering mellan projektering/produktion och beställarens 
försäljningsorganisation.  

Processerna kan förbättras genom att systemen stödjer: 

• En semiparallell/parallell projekteringsprocess. Tiden för projektering och 
antalet iterationer och revideringar minskar i projekteringen om konstruktion 
och installationsprojektering kan ske samtidigt. 

• Återanvändning av modellinformation på komponentnivå bör på sikt också 
snabba upp projekteringen. 

• En tätare integration med underleverantörer bör på sikt ge längre 
leverantörsrelationer och mindre lager (kapitalbindning) och mer tid för 
upphandling av projektspecifika komponenter och tjänster. Speciellt varuflödet 
av tidskritiska komponenter bör ses över. 

• Bättre uppföljning och identifiering av flaskhalsar i produktionen bör på sikt ge 
en effektivare produktionsapparat. 

• Hantering av flera parallella projekt samtidigt gör att produktionskapaciteten 
kan byggas ut och ökas vid behov. 

Några av risker är: 

• Systemen upplevs som krångliga eller onödiga. Det är enklare att göra på det 
sätt man alltid har gjort. All nödvändig information läggs inte in i systemet. 

• Processerna i företaget är inte kompatibla med systemet. Dyrbara anpassningar 
av systemet måste göras.  

• Systemen nyttjas inte i den grad som är möjligt. Investeringen lönar sig inte. 

Risker kan ofta härledas till brister i upphandling, införandet och utbildning. Den 
kanske mest avgörande faktorn (viktigare än val av system) är att alla strävar mot ett 
gemensamt, tydligt och realistiskt mål och vet varför systemen används. 

För att nyttan och rationaliseringsvinsterna skall kunna tas tillvara för byggbranschen i 
allmänhet krävs framförallt nya organisationsformer och arbetsmetoder. Idag saknas 
drivkraft för att det skall ske spontant. Det finns ingen efterfrågan av 3D – orienterade 
produktmodeller i projekteringsskedet därför att entreprenören saknar system som kan 
hantera och vidareförädla den projekterade produktstrukturen i inköps och 
produktionsledet. Den nytta som produktmodeller kan ha i förvaltningsskedet är idag 
alltför liten för att beställarna skall ställa sig på barrikaderna och driva utvecklingen.  

Eftersom den omedelbara nyttan och dom största vinsterna kan göras i en effektivare 
inköps, material och produktionsprocess så tror vi att utveckling mot en 
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produktmodellorienterad process först kommer att implementeras i specialiserade 
företag som producerar nischade produkter som byggelement, volymer, stommar och 
hallar o. dyl. 

Om teknologin skall tillämpas i normala byggprojekt över organisationsgränser måste 
flera aktörer samverka och dela risken (och vinsten), se Figur 7.1. För att hantera 
produktionsstyrning, varuflödet och UE så behöver dagens MPS/ERP system 
antagligen anpassas och kompletteras med mobila verksamhetssystem på byggplatsen, 
[47]. Långsiktiga nätverk i form av strategisk partnering är en möjlig plattform, [48]. 
Andra former kan vara samägda bolag, bestående av specialister, konsulter och 
entreprenörer som utvecklar och implementerar arbetsmetoder, produktstrukturer i 
olika byggprojekt. Det är viktigt att vara uthållig eftersom den fulla nyttan fås först när 
system och arbetsmetoder har trimmats in. Effekten på sikt blir antagligen en ökad 
industrialisering och bättre leverantörssamverkan eftersom teknologin i sig bygger på 
produktstrukturer där återanvändning av komponenter, korta leveranstider och 
effektiva produktionsformer premieras.   
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Figur 7.1: Strategisk partnering för införande av produktorienterad byggprocess   
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Idag används den mesta av teknologin i den fasta industrin, det gäller bara att veta hur 
den skall appliceras och varför den skall användas.  
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Bilaga 1 Exempel på tillvalslista 
 

Objekt: Norrboda, 68 bostadsrätter, Kungsängen  
 

Tillvalslista för ovanstående objekt avseende modell: ”Bostaden” Hus E & F 

• Ekparkett 14 mm, 3-stavig fabrikslackad. Tillval möjlig i sovrum: 300 kr/kvm 

OBS! Parkett monteras på fabrik, materialskarv täcks med nivålist. 

• Tillval av tapeter och golvmattor i hall, kök, vardagsrum och sovrum utförda i: 

- Färgkombination A kr/rum: 400 kr  

- Färgkombination B kr/rum: 400 kr  

- Färgkombination C kr/rum: 400 kr  

• Igenbyggnad av dörr mellan vardagsrum och kök: 2.800 kr 

• Vitvaror i kök och badrum enligt HSB.  

• Högskåp utanför kök levereras med stomme och luckor i vit laminatklädd 
spånskiva. Handtag av bok.  

• Högskåp i kök levereras med stomme och luckor i vit laminatklädd spånskiva. 
Bygelhandtag av kromad metall. Luckan följer tillvalet av kökslucka. 

• Köksinredning med luckor av vitmålad laminatklädd spånskiva. Redovisade tillval 
är av fabrikat Ballingslöv, men kan komma att bytas ut mot likvärdig av annat 
fabrikat. Generellt gäller: Stomme vit laminatklädd spånskiva, sparksockel vitmålad. 
Bygelhandtag av kromad metall, postformad laminatbänkskiva 8191 ”Gråprickig” 
samt kakellist i bok. Tillval av luckor: 

- Boké, vitmålad lucka med boklist: 8.700 kr 

- Plan lucka i vaniljgul, gul 97 alt peppargrå, grå 20 alt isblå, blå 20: 10.400 kr 

- Studio, klarlackad lucka i massivträ, björk, bok eller ek: 15.900 kr.  

Vid val av massivträlucka levereras kakellist i samma material som luckan. 
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Tillvalslista för ovanstående objekt avseende modell: ”Småbostaden” Hus A, B, C, D, 
G och H: 

• Vägg i allrum för skapande av sovrum inklusive dörr. Gäller bv: 9.500 kr 

• Ekparkett 14 mm, 3-stavig fabrikslackad. Tillval möjlig i allrum: 300 kr/kvm 

OBS! Parkett monteras på fabrik, materialskarv täcks med nivålist. 

• Högskåp levereras generellt med stomme och luckor i vit laminatklädd spånskiva. 
Handtag av bok.  

• Köksinredning med luckor av vitmålad laminatklädd spånskiva. Redovisade tillval 
är av fabrikat Ballingslöv, men kan komma att bytas ut mot likvärdig av annat 
fabrikat. Generellt gäller: Stomme vit laminatklädd spånskiva, sparksockel vitmålad. 
Bygelhandtag av bok, postformad laminatbänkskiva bokmönstrad samt kakellist i 
bok. Tillval av luckor: Boké, vitmålad lucka med boklist: 6.200 kr 

• Köksinredning med luckor av vitmålad laminatklädd spånskiva. Redovisade tillval 
är av fabrikat Ballingslöv, men kan komma att bytas ut mot likvärdig av annat 
fabrikat. 

 

Tillvalslistan för etapp 1 måste ovillkorligen vara oss tillhanda senast fredag 7/2. Dock 
kan val av ytskikt (golv och tapet) dröja till måndag 24/2. Tillvalen för etapp 2 senast  
måndag 31/3. Lägenheter där vi ej erhållit tillval till dessa datum levereras i 
standardutförande. 

 

 


