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Verkstadsmiljö.
Foto Nisse Cronestrand, 

Tekniska museets arkiv

Ett medelstort 
verkstadsföretags 
väg in i IT-värlaen

K
onstruktions-Bakelit AB är ett familjeägt företag som ligger i 
Örkelljunga. Företaget startades 1947 i Åsljunga av Anders 
Månson, vilken fortfarande är verksam i företaget som arbe
tande styrelseordförande. Företaget har idag 320 anställda och 
omsätter 330 miljoner SEK. Konstruktions-Bakelit består av 
två divisioner: KB-System och KB-Plast.

KB-System utvecklar och marknadsför samt tillverkar ett eldistribu- 
tionssystem utan kablar.

KB-Plasts strategi är att med formsprutning som bas tillverka kompo
nenter och system för verkstads- och fordonsindustri inom och utom lan
det. Vi vill ta aktiv del i utvecklingsarbetet tillsammans med kunden för att 
tillföra våra specialkunskaper inom området formsprutning och montering 
så tidigt som möjligt för att på så sätt korta ner produktframtagningstiden. 

Några typiska produkter är:

• Klimatsystem till Saab 93 Konstruktions-Bakelit har utvecklat systemet 
och monterar det i Örkelljunga i sex olika varianter. Det mest komplice
rade klimatsystemet innehåller 250 detaljer av vilka endast 25 är fästele
ment (23 skruvar och 2 metallclips).

• Konservöppnaren Röda Klara har nog varje svensk hållit i sin hand. Den 
är utvecklad av KB-Plast, som också tillverkar den.

Konstruktions-Bakelits väg in i en datoriserad värld, eller om man så vill 
in i IT-samhället, har styrts av de krav som ställs på ett modernt företag
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idag. Det gäller leveranser ”Just-In-Time” med ”Noll-Fel”, kontinuerliga 
förbättringar av produkter och processer för att bli kostnadseffektivare, da
torstödd produktutveckling (CAD-CAM, dvs konstruktion och tillverk
ning), samt tillämpning av något kvalitetssystem som t ex ISO 9000, QS 
9000 eller VDA 6.1.

Eftersom Konstruktions-Bakelit är underleverantör till bilindustrin så är 
det följaktligen denna som har styrt vår utveckling med de krav de har haft 
på sina underleverantörer. 1984 började Volvo och Saab kräva nollfelsle- 
veranser. Husqvarna, å sin sida, krävde Just-In-Time-leveranser.

Samtidigt krävde Volvo och Saab att de underleverantörer, som ville 
fortsätta att leverera till dem, skaffade CAD-CAM-system för att kunna 
hantera numerisk information i stället för pappersritningar. Man medde
lade helt frankt att pappersritningar skulle vara försvunna inom några år 
och att endast numerisk information skulle finnas tillgänglig som tillverk
ningsunderlag. Nu gick det inte så fort, vilket var tur för bägge parter. Till
gängliga CAD-CAM-systems prestationsnivå var för låg; tillgången på ut
bildad personal och lämpliga utbildningar var i det närmaste obefintlig.

Man skall inte se detta som negativt. Det har varit positivt för svensk 
underleverantörsindustri att den har tvingats att ta till sig nya arbetssätt för 
att bli effektivare och leverera med bättre kvalitet. Hade inte detta skett så

Figur 1.
Eldistributionsnät utan 
kablar.

Figur 2.
Klimatsystem till person
bil.
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skulle Sveriges underleverantörsindusti ha blivit långt efter i utvecklingen 
och inte överlevt i en allt mer internationell värld.

Konstruktions-Bakelits väg i denna utveckling följer två parallella spår: 
ett för produktionsprocessen och ett för produktframtagningsprocessen. 
Jag skall beskriva dem var för sig för överskådlighetens skull. Egentligen är 
det inte två separata processer utan det finns naturligtvis en mängd tvär
bindningar.

Datorisering av produktionsprocessen
Kraven på Just-In-Time började ställas 1983-84 samtidigt som nollfel i le
veranserna krävdes och företagen skulle optimera sin lagerhållning (jag vill 
inte säga minimera). Vi hade vid denna tid cirka 2 000 formsprutnings- 
verktyg i produktion och de generade 2 500 artiklar om man tar hänsyn 
till mekaniska varianter och olika färger. Därtill kom ett par hundra rå
material i olika kvaliteter och färger. Totalt med inköpta komponenter, 
produkter i arbete och färdiga produkter rörde det sig om drygt 10 000 ar
tikelnummer. Vi insåg ganska snart att hantera det var en omöjlig ekvation 
att få att gå ihop om vi skulle hantera detta manuellt. Vi startade ett ut
redningsarbete för att finna en lösning på problemet. Det medförde att vi 
startade projektering av ett automatiskt höglagersystem med autotruckar i 
produktionen.

Vi fann ett optimum vid 5 600 pallplatser med fyra stycken kranar i lag
ret, sju stycken autotruckar samt fyra stycken av- och pålastningsstationer 
i produktionen. Det fanns också möjlighet till utbyggnad av två ytterliga
re av- och pålastningsstationer om de skulle behövas. Detta system togs i 
drift hösten 1996 och arbetar fortfarande fullt tillfredsställande. Vi har 
med åren ökat ut antalet pallplatser till 6 160 och inskaffat ytterligare en 
autotruck för att förbättra prestanda i systemet.

Parallellt med denna aktivitet så hade vi ett behov att modernisera vårt 
materialstyrningssystem och ekonomisystem, som då byggde på ett system 
som gick på en DataSaab minidator. Vi hade då, 1984, tio terminaler till 
detta system. Det var den samlade datorkraften på Konstruktions-Bakelit 
- förutom en tidig PC (ABC 80) på laboratoriet för mätvärdesinsamling. 
Vi insåg att vi måste flytta ut datoriseringen på verkstadsgolvet för att ef
fektivisera flödet genom fabriken och öka personalens engagemang och 
därmed effektiviteten. Vi arbetar i treskift så det är nödvändigt att verk- 
stadspersonalen kan hantera sitt materialflöde själva. Man måste kunna kö
ra in sin produktion på lagret dygnet runt för inte fylla produktionsytor- 
na med pallar med färdigt gods. Dessutom måste man kunna ta ut 
råmaterial och ingående komponenter till det man skall producera.
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15 Automatteger
16 Tahtetterlng
17 Formspfutning hirdplast 

ooh plasUrnfeto
18,19, 20, 21 Formapnjtning tcrmoptest

22 Unöartwli
23 Vartc tygslagar
24 Monteringsavdelning bilkomp.

AB KONSTRUKTIONS-BAKELIT

1 flMtyntna ocb Inköp
2 Ekonomi
3 uboniMium
4 UtvsckHng ock komtniktion
5 Vtefklygsfikvarknlng

6 Mltovim
7 Svals och ptfgling

8 AuTomatrnontertng »ikomp.
9 Montering

10 Montering och provning
11 Efte*to**rb»1rrtng häMp$«*i
12 lager, plock
13 Rangaring och uttestning
14 Förpackning och montering etertiklar

Figur 3.
Layout över produktions- 
ytan innefattande högla
ger (bildens övre del) 
och autotrucksystem.

Vårt beslut blev att installera en Ericsson 2500 minidator med deras pa
ket för materialstyrningssystem och ekonomistyrning. Materialstyrnings- 
systemet hade en koppling till lägersystemet för saldoöverföringar mellan 
systemen för att hålla lagersaldona uppdaterade. Denna uppdatering gjor
des inte kontinuerligt utan kördes satsvis. När vi hösten 1986 körde igång 
systemen så hade vi ett tretttiotal terminaler i drift på hela företaget, varav 
nästan hälften på fabriksgolvet.

Vi var vid idrifttagningen av materialstyrningssystemet och lägersyste
met ganska oroliga för hur vi skulle lyckas och hur vi skulle kunna utbilda 
personalen som skulle använda lägersystemet. De flesta av oss hade vid 
denna tidpunkt i det närmaste obefintlig datorvana. Det gällde både tjän
stemän och verkstadspersonal. De enda som hade tillgång till dator vid 
denna tidpunkt var planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen. Nu 
skulle datorkraften lyftas ut till produktionsavdelningarna och användas i 
treskift och till godsmottagning med ankomstkontroll samt slutkontroll 
och packning/avsändning. Samtliga förmanskontor och produktionschef, 
kvalitetschef, samt enheter för kvalitetsberedning och produktionsteknik 
utrustades med terminaler.

Vi startade då, 1984, en massiv utbildningsinsats framförallt inriktad på 
ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen för att få ekonomisystem 
och planeringssystem i produktion. Till lagerhanteringssystemet använde 
vi en något annorlunda upplärningsmetod. Den bestod av att skolbänken 
vid terminalen avlöstes med reella övningar i verkstaden, vilka avslutades
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med att vår personal körde ett antal verkningsgradsprov före det att vi god
kände anläggningen för produktionsdrift.

Resultatet blev att vi fick en mycket bra driftstart och systemen gick 
snabbt upp i full produktivitet. Nu, 1999, kan vi konstatera att dessa två 
datorsystem för lagerstyrning och materialstyrning är omoderna och mås
te bytas ut. Vi har tagit i drift ett Movex-system för materialstyrningssys- 
temet och ekonomistyrningen går på en IBM AS 400. Datorn för styrning 
av lägersystemet skall också bytas under hösten 1999 från en minidator till 
en PC.

Datorernas intåg
Den allmänna datoriseringen av företaget startade i slutet på 80-talet ge
nom att terminaler byttes ut mot PC med kort och programvaror för ter- 
minalemulering. Dessa PC utrustades med Lotus programvaror för ord
behandling och kalkylering. Företaget ordnade en bred utbildning i 
allmän PC-användning på kvällstid där alla som var intresserade fick del
ta. Även industrifacket anordnade PC-utbildningar för sina medlemmar.

På utvecklingsavdelningen inskaffade vi en Laptop 1992 för mätvär- 
desinsamling i bilar och provriggar. Den hade en ”386:a” med klockfre- 
kvens på 23 MHz och ett arbetsminne på 5 Mb, vilket vi tyckte var fan
tastiskt. Denna maskin fick konstruktörerna ta med sig hem på kvällar och 
helger när den var ledig för att träna sig på ordbehandling och användan
de av kalkylprogram.

Sammanbindningen av företaget med ett nätverk har gått i etapper. Vi 
har i huvudsak drivits av enskilda systems eller avdelningars behov. De för
sta nätverken tog hand om lager- och materialstyrningssystemens behov 
och det var två enskilda nät med länkar emellan. Därefter band vi ihop 
CAD-CAM-systemet med ett nätverk i vilket fanns sju arbetsstationer, två 
numeriskt styrda fräsar, en plotter och fem PC.

Nästa nätverk styrdes av att vi hade startat med statistisk processkontroll 
i produktionen för kunna styra tillverkningsprocesserna i stället för att 
kontrollera resultatet. Implementeringen av denna teknik startade runt 
1994. År 1997 hade vi kommit så lång att vi var tvungna att datorisera ru
tinerna för att inte drunkna i papper och för att enkelt kunna dra nytta av 
tekniken. Det kunde vi göra genom att studera produktionsutfallet i real
tid och vid eventuella reklamationer eller andra problem kunna gå tillba
ka och studera måttutfall på tidigare satser. Detta system byggdes upp 
kring en server på kvalitetsavdelningen med fem arbetsplatser på verk
stadsgolvet (en per produktionsgrupp) och tre arbetsplatser på kvalitetsav
delningen och hos produktionsledningen.
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Vid slutet av 1997 satt vi i en ohållbar situation med fyra-fem öar av 
nätverk som inte kunde kommunicera med varandra. Vi hade cirka 70 
stycken PC, sju arbetsstationer och diverse annan utrustning som inte 
kunde kommunicera över hela företaget. Dessutom hade vi stora problem 
med att hinna med att uppgradera alla maskiner så att alla hade samma ver
sion av programvaror — för att inte tala om säkerhetskopieringen av alla 
hårddiskar, som var mycket resurskrävande.

Vi hade inte heller någon strategi för vilka programvaror och vilken 
konfigurering PCar hos olika användare eller användargrupper skulle ha. 
Det hade skapat en ohållbar situation för den PC-ansvarige och hans med
hjälpare. De hade ingen möjlighet att sköta sitt arbete på ett effektivt sett, 
utan höll på att springa benen av sig med problem med krånglande nät
verk, PCar som hängt upp sig, problem med säkerhetskopieringar, skriva
re som inte fungerade osv.

Vi tog därför beslut om att bygga upp ett gemensamt nätverk för hela fö
retaget och att ansluta det till en programlagringsserver och en datalag- 
ringsserver. Nätverket har en ryggrad av fiberoptisk kabel varifrån fördel

I verkstaden.
Foto Nisse Cronestrand, 

Tekniska museets arkiv
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ning sker med särskilda växlar till PCar, skrivare osv. Inga datorer har CD- 
fack utan vi har ett centralt CD-torn där företagskataloger, företagsstan
darder osv lagras och är tillgängliga för användarna. Den enkla anledning
en var att vi ville hålla konfigureringen av PCar på två nivåer - en standard 
och en avancerad. Därigenom kan vi enkelt, från den centrala servern, gö
ra uppgraderingar av programvaror på samtliga PC. Vi har nu cirka 120 
PCar i nätverket och det säger sig självt att det är omöjligt att uppgradera 
varje PC för sig.

All kommunikation mellan datorer skall ske på nätverket och all vä
sentlig information skall lagras på en datalagringsserver så att säkerhetsko
piering kan ske med automatik. Vi har en hård styrning av vem som får ha 
vad i programvaror; standard är OfFice-paketet med MS Explorer för in- 
ternetanslutningen samt Movex, återigen för att förenkla underhållet och 
göra driften av systemet säker.

Datoriseringen av utvecklingsprocessen
Vi startade denna process ungefär samtidigt med den föregående. Det var 
besöken från Volvo och Saab, som ägde rum med någon månads mellan
rum under 1984, som initierade också detta. Deras budskap till sina un
derleverantörer var, som nämnts tidigare, att om vi inte hade CAD-CAM 
inom ett till två år så var vi ute som leverantör. Det var ord och inga visor. 
Det var bara att ta itu med problemet och finna en lösning.

I september 1985 gick vi med i ett projekt vid Institutet för verkstads- 
teknisk forskning, IVF, som var inriktat på implementering av CAD- 
CAM-tekniken hos små och medelstora företag. IVF hade för detta ända
mål inskaffat en trailer med dragare som utrustades med en numeriskt 
styrd fräs och par terminaler och en dator för konstruktion och beredning. 
Med denna utrustning drog de land och rike runt med för att lära ut och 
skapa förståelse för CAD-CAM-teknikens möjligheter. I denna trailer 
fräste vi vår första verktygsinsats till ett formverktyg för tillverkning av en 
lins till en cykellykta. Geometrin i denna lins var så komplicerad att vi in
te kunde se någon möjlighet att tillverka verktygsdelarna utan CAD- 
CAM-tekniken. Geometrierna var omöjliga att skapa i det traditionella be- 
redningssystemet. Det var nödvändigt att först skapa en ytmodell i CAD 
för att därefter göra fräsberedningen på CAD-modellen i CAM systemet. 
Denna övning klargjorde med stor tydlighet styrkan i CAD-CAM-tekni- 
ken och medförde att vi satsade fullt ut på den.

Det visade sig att Kristianstads läns landsting var mycket intresserade av 
att starta ett CAD-CAM-centrum för att utbilda i den nya tekniken och 
skapa intresse för att använda den. CAD-CAM bedömdes vara en viktig
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faktor för framgång och överlevnad för företag i länet. Därför startades i 
mars 1986 CAD-CAM-centret i Hässleholm. Intressenter i centrat var tre 
lokala företag - Konstruktions-Bakelit, Paulsson och Nilsson i Tyringe - 
samt gymnasieskolan i Hässleholm. Den första utbildningsomgången ge
nomfördes mellan mars och juni 1986.

Vi valde ett system från Intergraph med tredimensionell ytmodulering 
och med beredningsmodul för NC-beredning. Det var ett kraftfullt sys
tem, som centret i Hässleholm började med från start.

På Konstruktions-Bakelit ansåg vi oss 1988 mogna att börja använda sys
temen på egen hand. Vi inköpte en arbetsstation som utrustades med pro
gramvaran Microstation lokalt och med en fast uppkoppling till centret i 
Hässleholm där vi kunde ytmodellera. 1990 gick vi över till Intergraph 
EMS för yt- och solidmodellering samt inköpte programmet Maxmill för 
fräsberedning. Vi skaffade en arbetsstation till och övertog centrets dator 
och flyttade den till våra egna lokaler.

Det hade då blivit dags att lägga ned centret i Hässleholm. Det hade 
fullgjort sina målsättningar. CAD-CAM-tekniken hade blivit en känd och 
etablerad teknik hos de små och medelstora företagen i länet. Centrets 
verksamhet övergick i gymnasieskolans regi.

Under 1987 och 1988 deltog vi i ett NUTEK-stött projekt tillsammans 
med IVF. Projektets inriktning var att undersöka hur man kunde använda 
CAD-modellerna för analyser och simuleringar. Vårt speciella intresse var 
riktat mot att simulera formsprutningsprocessen. I arbetet med projektet 
fick vi en vision av hur arbetet i produktframtagningsprocessen skulle 
kunna effektiviseras genom beräkningar och simuleringar.

Läget idag
Vi kan nu, i slutet på 90-talet, när vi tittar i backspegeln, se att vi nått dit där 
beräknings- och simuleringsprogramvarorna har blivit så användarvänliga att 
vi kan börja lyfta in dem i våra egna system. Beräkningsmodulerna kan där
med snabbt få fram resultat, vilket tidigare var omöjligt. Vi var då tvungna att 
i stort sett modellera om i simuleringsprogrammet och utgå ifrån en mitt- 
plansmodell som sedan beräknade godstjocklekarna lika på bägge sidor om 
mittplanet. Idag har simuleringsprogrammen utvecklats mycket. Det finns en 
s k mittplansgeneratorer till programmen, vilket medför att man kan göra si
muleringar mycket snabbare. Vi kan till och med utnyttja simuleringar i kal
kylarbetet för offertgivning genom att vi kan beräkna maskinstorlek, tid för 
kylning osv.

I dag, 1999, är utnyttjandet av CAD-CAM en väl etablerad teknik på 
Konstruktions-Bakelit. Vi är, om jag får skryta med oss själva, mycket duk-
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Kundkontakter 
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detaljen.

Hållfasthetsberäkning
Materialval
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utfallsprover. Kontrollinstrument.

Styrning av
Mätmaskin. Verktygskonstruktion

1

Teknisk lösning av form. 
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Produktionsberedning
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Figur 4.
Schema över processen 
för produktframtagning.
Teckning Tomas Modin

tiga på att använda CAD-CAM. Vi arbetar i tre olika system beroende på 
vad som skall göras. Intergraph EMS används för tung yt- och solidmodel- 
lering. För konceptuell konstruktion samt för detaljer som inte kräver yt- 
modellering använder vi SolidEdge från Unigraphic Solution.

Vi har konstaterat att för tekniskt formgods för bilindustrin, t ex motor- 
rumsdetaljer, klarar vi modelleringen med SolidEdge på upp till 80 procent 
av detaljerna och på halva tiden jämfört med tidigare, vilket medfört en 
kraftig produktivitetsökning. Vi har också konstaterat att SolidEdge har go
da kopplingar till ett antal beräkningsprogram och simuleringsprogram, 
t ex formfyllnadsanalys, finita eller elementmetoden (FEM) och mekanisk 
simulering. Vi har funnit att det är lämpligast att göra dessa simuleringar 
på de konceptuella konstruktionerna för att få rimliga beräkningstider och 
kunna använda normala CAD-arbetsstationer för beräkningarna. Vår au- 
tomatiseringsgrupp använder Bentley Systems Microstation, som avknop- 
pades från Intergraph för några år sedan.

Ordning eller oordning?
Nu tänker den gode läsaren att vi måste ha en salig röra och stora problem 
med kommunikationen mellan de tre olika systemen. Men nej, alla tre sys
temen har samma ursprung, nämligen Intergraph, och kommunicerar
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mycket enkelt med varandra. Vi har idag installe
rat ett FEM-program och har för avsikt att upp
handla ett program för formfyllnadsimulering un
der hösten 1999. Vårt stora problem är att 
Intergraph är uppköpt av Unigraphic Solutions 
och av det skälet inte kommer att uppgradera 
EMS ytterligare. Det betyder att vi måste byta 
CAD-system under det kommande året.

Vi har tidigare konstaterat att CAD-CAM är en 
etablerad teknik. Den står på fast grund inom fö
retaget. Vi har nu insett att vi måste fokusera på 
flödesstyrningssystem som Workflow och PDM 
av den enkla anledningen att projekten löper 
mycket snabbare idag. Våra kunder har mindre 
egen kompetens idag och lägger följaktligen ut ut
vecklingsansvaret på underleverantören, vilket i 
sin tur medför att kunden kräver tätare, och 
mycket större, redovisning för att känna sig trygg 
för att projekten löper som avsett. Kvalitetssyste
met QS 9000 är ett typiskt utslag för detta. Pro- 
jektstyrningsdelen i detta kvalitetssystem kräver 
idag 52 dokument. 1983 klarade vi av att styra ett 
projekt med åtta dokument.

QS 9000 kräver även att man arbetar tvärfunktionellt inom företaget. 
Det betyder att man måste kunna kommunicera mellan de olika funktio
nerna inom företaget på ett effektivt sätt. Det går inte längre att skicka pap
per som tio personer sätter in i pärmar. Om vi driver 50 projekt om året, 
vilket inte är ovanligt, så medför det att 500 - 600 A4-pärmar skall sparas 
under produktens livslängd. Det säger sig självt att den situationen är 
orimlig. Vi har därför fatt en ny vision om vart vi skall komma i framti
den. Den illustreras i figur 6.

Nu tror säkert läsaren att det finns färdiga system att köpa så att detta 
inte kan vara så besvärligt. Ja, det är säkert så. Men ett företag av vår stor
lek kan inte köpa ett av de stora amerikanska systemen. Vi måste ha ett en
kelt logiskt system på svenska som enkelt hanterar behörigheter att skriva 
och läsa, revisionshantering samt CAD-underlag från den egna verksam
heten och kunders. Dessutom ser vi ett stort behov av att olika avdelning
ar inom företaget kan studera CAD-modeller i presentationsutrustning 
där man t ex kan avläsa något mått. Det finns ett stort behov av detta på 
inköpsavdelningen, inom kvalitetsberedningen och de produktionsteknis
ka enheterna.
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Dokumentbehovet.
Grafik Tomas Modin
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Figur 6.
Den nya visionen.
Grafik Tomas Modin

Vägen till framgång för KB TEKNIK
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Vi är väl inne IT-världen med de system jag beskrivit här. Vi använder 
naturligtvis Internet och e-post för kommunikation utåt med brev, med
delanden, CAD-filer och så vidare.

Det vi ser framför oss är en utveckling som går mycket fort. För att kla
ra den måste vi vara mycket strukturerade i våra beslut och noggrant defi
niera våra behov och ställa mycket klara krav på våra leverantörer av sys
tem. Dessa krav måste ställas före upphandling och det gäller verkligen att 
lägga ned ett stort arbete på kravspecifikationen, även om det är mycket 
svårt.

En mycket viktig strategi är att inte ögonblickligen inköpa och tilläm
pa nya versioner av program utan vänta någon tid till dess att programfe
len är utsorterade och lösta. ”Man skall vänta över ett användarmöte” bru
kar vår CAD-ansvarige säga.


