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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete genomfördes på ABB Power Technologies AB i Ludvika. ABB vill 
överbrygga gapet mellan industri och informationsteknologi för att få de båda delarna att arbeta 
integrerat. ABB kallar detta koncept för Industrial IT (IIT).  Ett krav från koncernledningen är att 
alla produkter ska vara certifierade enligt nivå 0, som är det första steget i IIT: s 
certifieringsprocess. Målet var att utföra en kravspecifikation på ett system som ska kunna 
leverera certifierad produktinformation enligt IIT-standard. Målet var även att, med 
kravspecifikationen som underlag, ge förslag på en lösning för att ABB ska kunna skapa och 
bifoga denna produktinformation till sina kunder. 
 
Det akademiska syftet  var att beskriva hur man kan gå till väga för att certifiera 
produktinformationen enligt IIT nivå 0 på en produkt i ABB: s verksamhet. Syftet var även att 
öka förståelsen för IIT-konceptet. 
 
Genom hela arbetet har Gatemodellen använts. Denna  projektstyrningsmodell är framtagen 
speciellt för informationssystem-projekt inom ABB och alla projekt som utförs inom ABB ska 
följa den. För att uppfylla målet med en utförd kravspecifikation har relevanta delar ur 
Directmodellen använts. För att få information om hur verksamheten fungerar och få insikt i 
problematiken har intervjuer genomförts som grundar sig på litteraturstudier. 
 
Vi föreslår att ett tidigare utgivet system vid namn Aspect Object Builder (AOB) används som 
grund i det här projektet. AOB: n har använts i liknande projekt inom ABB och fungerat bra. Det 
finns ingen standardkoppling mellan AOB: n och de system där produktinformationen finns 
eftersom det finns så många olika typer av filservrar, PDM- och ERP-system, där informationen 
lagras.  Därför måste ett unikt  gränssnitt göras för just detta projekt, som hjälper AOB: n att 
samla in data. Ett förslag till ett gränssnitt presenteras i uppsatsen. 
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SUMMARY 
This is a degree project assigned by ABB Power Technologies AB in Ludvika. ABB is 
dedicated to bridge the gap and make industrial assets and the information technology work 
seamlessly together. ABB call this commitment Industrial IT (IIT). The group executive 
committee demand that all products should be certified according to Industrial IT level 0, the 
first step of the certifying process in IIT. The objective was to perform a requirement 
specification on a system delivering product information certified according to IIT standards. 
The objective was also to suggest a solution based on the requirements, in order to create and 
add this product information to the customers of ABB.  
 
The academic purpose was to describe a way to certify a product’s product information at 
level 0 according to IIT. The purpose was also to increase the understanding of the IIT-
concept. 
 
The Gate model has been used throughout the entire project. This model is developed and 
consistently applied for all IS projects in ABB. To reach the objective to perform a 
requirement specification, relevant parts have been used from the Direct model. To achieve 
information about the business and to get insight in the problematic, interviews based on 
literature studies were made.  
 
The Aspect Object Builder (AOB) we suggest is a previously released system and is used as a 
base in this project. The AOB has been used in similar projects without any complications. 
There are no standard connections between the AOB and the systems where the product 
information is located due to many different types of fileservers, PDM- and ERP system. 
Therefore a unique interface helping the AOB collect information must be developed in this 
project. A suggestion of an interface is presented in this paper.  
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1. INLEDNING 
1.1 BAKGRUND 
ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Deras lösningar 
förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och 
industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har 
ungefär 120 000 medarbetare. ABB vill överbrygga gapet mellan industri 
och informationsteknologi för att få de båda delarna att arbeta integrerat. 
ABB kallar detta koncept för Industrial IT (IIT). 
 
IIT är en arkitektur för att länka ihop många applikationer och system i 
realtid. Detta kan till exempel inkludera automationsprocesser, affärssystem 
och andra processer. Konceptet stödjer återanvändning av applikationer för 
att få högre kvalitet och lägre utvecklingskostnader, enklare användning, 
underhåll och utbildning. Det inkluderar funktionalitet som sträcker sig från 
fysiska produkter på plats till olika affärssystem. Med fokus på att stödja 
beslut och förbättra kundproduktiviteten och ta tillvara på tillgångarna i 
designfasen, installationen, orderläggningen, användandet, underhåll och 
optimering av tillgångar. IIT-standarden har fyra certifieringsnivåer, nivå 0 
till nivå 3 (se Kapitel 3). 
 
1.2 UPPDRAGSBESKRIVNING 
ABB Power Technologies High Voltage (ABB/PTHV/HV) har idag fyra 
huvudprodukter med olika komplexitetsgrad i teknik och process för 
framtagning inklusive systemstöd. Enligt krav från företagsledningen skall 
de kunna leverera en CD-skiva med nödvändiga dokument tillsammans med 
den fysiska produkten. De ska, från respektive ABB-enhet,  kunna leverera 
information strukturerad enligt IIT. Kunden ska då på ett enhetligt sätt 
kunna söka, hämta och använda önskad information - oavsett vilken ABB-
produkt, system eller anläggning som avses.  
 
Uppdraget innebär att ta fram en projektplan med milstolpar enligt ABB: s 
projektstyrningsmodell, Gatemodellen, samla ihop och strukturera 
informationen rörande deras produkter som levereras till kund. Med hjälp av 
det skriva en kravspecifikation på ett system som ska kunna leverera 
produktinformation strukturerad enligt IIT. Vidare ska ett lösningsförslag tas 
fram, inklusive gränssnitt till existerande system, val av hårdvara för 
framställande av kund-CD, framtagning av system, test- och 
användardokumentation, implementeringsplan samt genomförande av en 
pilot. 
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1.3 PROBLEMBESKRIVNING 
Produktinformationen till kunden levereras idag främst i pappersform och 
hämtas från ett flertal olika system, såsom ritprogram (CAD), affärssystem, 
dokumenthanteringssystem samt direkt från deras filservrar. Viss 
information är generisk för produktfamiljen och viss information är 
order/produktindivid-unik och skapas under framtagningen av leveransen till 
kund. Detta innebär att CD-skivan med all produktinformation måste skapas 
i samband med att produkten packas, ofta av personer med liten datorvana. 
Det kräver att gränssnittet ska vara lättförståeligt och enkelt att använda. All 
information om leveransen och produktens dokumentation ska sparas och 
vara sökbar under lång tid.  
 
ABB vill att alla enheter inom koncernen ska använda IIT-konceptet för att 
kunna strukturera produktinformationen på ett enhetligt sätt.  
 
1.3.1 Problemformulering 
• Hur certifieras produktinformationen enligt IIT-konceptet? 
• Hur stor är förståelsen för IIT på ABB i Ludvika? 
• Vilket system kan föreslås för att ABB Ludvika ska få produkt-

informationen strukturerad? 
 
1.4 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur man kan gå till väga för att 
certifiera produktinformationen enligt Industrial IT nivå 0 på en produkt i 
ABB: s verksamhet. Syftet är även att öka förståelsen för Industrial IT-
konceptet.  
 
1.5 MÅL 
Målet är att utföra en kravspecifikation på ett system som ska kunna 
leverera certifierad produktinformation strukturerad enligt Industrial IT-
standard. Med kravspecifikationen som underlag ska förslag på en lösning1, 
för att ABB/PTHV/HV ska kunna skapa och bifoga denna 
produktinformation till sina kunder, tas fram.  
 
1.6 AVGRÄNSNING 
ABB/PTHV/HV är uppdelat i fyra enheter, som tillverkar varsin 
huvudprodukt. A-,B-, C- och I-enheten. Rapporten koncentreras på A-
enheten som tillverkar produkten avledare. Produktvalet avgränsas till en 
avledare av standardmodell.  
 

                                                 
1 Med lösning hänvisar vi till Microsofts definition på Microsoft.com ” Lyckade lösningar, oavsett 
om de är riktade mot organisationer eller individer, måste tillfredställa några grundläggande 
behov och ge ett visst värde eller nytta till kunden. Genom att kombinera fokus på affärsvärdet med 
gemensamma visioner,  kan projektgruppen och organisationen utveckla  en klar förståelse varför 
projektet finns och hur framgång ska mätas i organisationen när det gäller affärsvärdet. En 
lösning ger inget affärsvärde förrän  den är helt implementerad i produktionen och används 
effektivt.” 
Vidare anser Microsoft, för att ta fram en lösning krävs också att man följer en vedertagen metod 
som utmynnar i en grundlig dokumentation. 
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Vidare avgränsas uppdragsbeskrivningen från att utföra val av hårdvara för 
framställande av kund-CD, framtagning av system, test- och 
användardokumentation, implementeringsplan samt genomförande av en 
pilot. Dessa punkter återfinns under rubriken Förslag på fortsatt arbete.  

 
1.7 METODÖVERSIKT 
För att certifiera en  produkt i ABB: s verksamhet enligt IIT-standarden 
krävs att projektet följer ABB: s egen projektstyrningsmodell, Gatemodellen 
(Korsmo, 2003). Denna modell beskrivs ingående i metodkapitlet. 
 
Utformningen av kravspecifikationen följer Directmodellens riktlinjer 
(Axelsson, 1998). För att kunna utföra en nulägesanalys behövs stor insikt i 
verksamheten. Detta har inhämtats via kvalitativa intervjuer och 
litteraturstudier.  
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2 METOD 
Genom hela arbetet har Gatemodellen använts. Denna  projekt-
styrningsmodell är framtagen speciellt för informationssystem (IS)-projekt 
inom ABB och alla projekt som utförs inom ABB ska följa den. För att 
uppfylla målet med en utförd kravspecifikation har endast de delar ur 
Directmodellen som berör framtagandet av en kravspecifikation använts. 
För att få information om hur verksamheten fungerar och få insikt i 
problematiken har intervjuer genomförts som grundar sig på 
litteraturstudier.  
 
2.1 GATEMODELLEN 
Nedan följer Kjell Korsmos beskrivning av Gatemodellen: 
 
Modellen garanterar synbarhet och ansvarighet för ledningen och erbjuder 
ledningsförsäkran och support för projektledare inom IS-projekt genom att 
ha milstolpar i projekten. Det förväntas att god projektsed används genom 
hela projektet. Men – metoden beskriver inte hur man genomför projektet, 
utan beskriver vad projektet måste göra för att undvika risker och göra rätt 
investeringsbeslut. Användaren ska se den mer som en vägledning än en 
process som måste följas. Alla IS-projekt måste godkännas på rätt 
ledningsnivå i företaget. Gatemodellen används på alla IS-projekt inom 
ABB som vill förbättra sättet att arbeta på och/eller projekt som levererar 
affärslösningar som är baserade på nya eller förbättrade processer med 
tillhörande informationssystem. 
 
Metoden är uppbyggd i 8 delmål som kallas Gates. En Gate är en 
beslutspunkt i ett projekt där de uppnådda resultaten är utvärderade ur ett 
affärsstrategiskt synsätt, affärsnyttan ses över för att besluta om projektet 
ska fortsätta eller avslutas. Vid varje fas slut hålls ett Gatemöte med 
ledningsgrupper, referensgrupper och möjliga finansiärer. På mötet går man 
igenom vad som är gjort, vad som ska ändras och om man ska fortsätta. Ett 
beslut om att fortsätta kan så klart också innebära ändringar i projektet, 
såsom ändrat mål eller tidsplan (se figur 1).  
 

Continue project
(with or without changes)

Cancel project

Gate
Assessment

Report GO

NO GO

Request for
more information

Gate
Assessment

Gate
Meeting

Continue project
(with or without changes)

Cancel project

Gate
Assessment

Report GO

NO GO

Request for
more information

Gate
Assessment

Gate
Meeting

 
 
Figur 1, Gatedefinitionen, Källa: Korsmo(2003) 
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Varje Gate består av två delar, ett Gatemöte (Gatemeeting) och en 
Gatevärdering (Gateassessment). Före mötet har projektgruppen 
Gatevärderingen, då gruppen tar fram all data och alla analyser som behövs 
för att ett beslut skall kunna tas på mötet. Syftet med Gatemöten är att 
bekräfta inte att analysera, all analys och granskning ska göras före mötet. 
Varje Gate har en checklista med 10 –20 punkter som beskriver vad som 
krävs inför varje möte (se bilaga 1). Om målet för Gatemötet är uppnått och 
beslut om fortsatt arbete tas, ska projektledaren och projektbeställaren skriva 
under checklistan. Därmed bekräftas att Gaten är avklarad och nästa fas tar 
vid (se figur 2). 
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Figur 2 Gates, fasernas namn och målen vid varje Gate(G0 – G7), Källa: Korsmo(2003) 
 
2.1.1 GATE 0 – ÖVERENSKOMMELSE ATT STARTA 
PROJEKTET  
Här bekräftas ett tidigt idéutkast med syfte och problemformulering och att 
grundläggande frågor för det föreslagna projektet har ställts. 
Avgränsningsfasen inleds.  
 
2.1.2 GATE 1 – ÖVERENSKOMMELSE OM PROJEKTETS 
AVGRÄNSNING  
Överenskommelse har uppnåtts angående projektets avgränsning, mål, 
budget och tidplan. Avgränsningsfasen avslutas och behovsfasen tar vid. 
 
2.1.3 GATE 2 – ÖVERENSKOMMELSE OM 
KRAVSPECIFIKATIONEN  
Här ska man vara överens om affärsnyttan och kraven samt att projektet är 
beskrivet tillräckligt detaljerat för att kunna fortsätta in i nästa fas. 
Behovsfasen avslutas och designfasen tar vid. 
 
2.1.4 GATE 3 – ÖVERENSKOMMELSE OM DESIGNEN  
Nu ska en överenskommelse på systemdesignen och IS-arkitekturen finnas. 
Bekräftar affärsnyttan och att aktivitetsplaneringen är gjord samt att man 
tänkt på allt vad gäller tid, kostnader och potentiella risker. Också bekräfta 
att man tagit hjälp av rätt arkitekturexperter. Designfasen avslutas och 
utvecklings-fasen tar vid. 
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2.1.5 GATE 4 – ÖVERENSKOMMELSE OM PRODUKTENS 
FÄRDIGHET  
Här bekräftas det att den utvecklade och testade lösningen är klar för att 
göra ett pilotfall. I stora eller komplexa fall bör testexperter finnas med. 
Utvecklingsfasen avslutas och valideringsfasen tar vid. 
 
2.1.6 GATE 5 – ÖVERENSKOMMELSE OM 
OFFENTLIGGÖRANDE  
Lösningen är godkänd i pilottestet och implementeringsplanen och 
affärsnyttan är realistisk. Valideringsfasen avslutas och implementerings-
fasen tar vid. 
 
2.1.7 GATE 6 – SLUTGILTIG IMPLEMENTERING 
ENLIGT MÅLEN  
Implementeringsplanen är slutförd och projektet avslutas formellt. En 
försäkran om att allt är på plats görs. Implementeringsfasen avslutas och 
utvärderingsfasen tar vid. 
 
2.1.8 GATE 7 – UPPFÖLJNING PÅ 
PROJEKTRESULTATEN   
Här bekräftas att affärsnyttan är på rätt spår genom att utvärdera status på 
den implementerade lösningen. Detta görs vanligen 6 – 12 månader efter 
Gate 6. 
 
2.2 DIRECTMODELLEN 
Nedan följer Lars Axelssons beskrivning av Directmodellen: 
 
Metoden anger vad som bör göras i en viss ordningsföljd för att nå bestämda 
milstolpar och resultat. Samtidigt talar man om hur man bäst tar sig fram i 
viktiga arbetssteg, tillsammans bildar detta en helhet. Modellen består av tre 
ben -  Processer, Infrastruktur och Datastruktur. 
 
Benen följer också fyra nivåer – Startsträcka, Modellera och beskriv 
verksamhetens krav, Detaljera produktkrav, Tillverka och föra in i 
verksamheten. Varje nivå utmynnar i ett resultat som beskrivs i ett 
dokument. (se figur 3)  
 
2.2.1 MODELLENS TRE BEN 
Det första benet är Verksamhetens processer och fördelningen av ansvar 
mellan olika individer. Här finns i själva verket skärningspunkten där olika 
resurser i en organisation möts och allt väsentligt utförs. 
 
Begrepp och informationsstruktur är ett annat viktigt ben. Här finns den 
råvara med information som är vital för att skapa kunskap och 
beslutsunderlag och som måste kunna hanteras korrekt i operativa rutiner 
och produkter. 
  
Gränssnitt och programkomponenter är det tredje benet, som representerar 
själva IT-resursen. Här finns infrastrukturen som kan förena verksamhetens 
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processer och individer med en effektiv användning av datalager, 
information, funktion och kunskap. 

 
2.2.2 MODELLENS FYRA NIVÅER 
I Startsträckan  konkretiseras ett förbättringsförslag och man skapar 
överblick över kritiska framgångsfaktorer och olika handlingsalternativ, gör 
avgränsningar samt bestämmer en handlingsplan för fortsatt arbete. Nivån 
utmynnar i en dokumenterad utvecklingsstart, med en tydlig 
uppdragsbeskrivning och avgränsning av det fortsatta arbetet i en 
Kartläggningsrapport. 
 
Modellera och beskriv verksamhetens krav är nästa nivå där 
processmodellen, begreppsmodellen och verksamhetens kravspecifikation är 
de viktigaste delarna. 

 
Här klargörs de två fundamenten i beskrivningen av ett avgränsat 
verksamhetsområde, processerna och den informationsstruktur som behövs 
för att stödja dessa. Dessutom utformas viktiga regelverk och instruktioner 
för verksamheten, centrala rutiner och användardialoger. Nivån utmynnar i 
en sammanställning av verksamhetens krav på en IT-lösning, verksamhetens 
kravspecifikation. 
 
2.2.2.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett dokument som ger en samlad beskrivning av de 
krav användarna och/eller verksamheten ställer på det framtida 
informationssystemet, vilken utväxling av information som sker och vad 
funktionen ska göra. Krav ställs också på tillgänglighet, användarvänlighet, 
säkerhet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter. I kravspecifikationen ska även 
en beskrivning av den tekniska lösningen, användardokumentation och  
systemförvaltningsdokumentation finnas. Dessutom en beskrivning av 
kraven på utbildningen. 
 
Punkter som bör tas upp i kravspecifikationen: 
 
• Verksamheten och dess övergripande mål 
• En översiktlig beskrivning av systemets fördelar 
• Organisatoriska och personalmässiga förutsättningar  
• Systemets generella egenskaper 
• Systemets funktionella egenskaper 
• Funktionerna detaljerat 
• Manuella inslag och rutiner 
• Dokumentation 
• Utbildning 
• Krav på applikationerna 
• Teknisk miljö 
• Installationstidpunkter 
• Gränssnitt mot andra system 
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I nivå tre, Detaljera produktkrav, tolkas verksamhetens krav och översätts 
till mer konstruktionsnära och detaljerade produktkrav. Begreppsmodellen 
fördjupas till en klassmodell och en databasmodell. Dialoger detaljutformas 
och en prototyp tas fram. En indelning görs i olika moduler eller 
konstruktionspaket. Verksamhetsprocesser och rutiner anpassas utifrån de 
nya möjligheter som en ny IT-lösning skapar. Nivån utmynnar i en 
sammanställning av både verksamhetsorienterade och mer 
konstruktionsnära krav på en IT-lösning, en komplett produktspecifikation 
över vilket IT-stöd som prioriteras. 
 

Tillverka och föra in i verksamheten är den sista nivån. Här tillverkas IT-
lösningen utifrån en fastställd och prioriterad produktspecifikation. 
Databasen utvecklas och effektiviseras. Generella programkomponenter 
anskaffas eller utvecklas och mer specialiserade program byggs och 
effektiviseras. System- och användardokumentation sammanställs och 
administratörs- och användarutbildningar genomförs. Produkten överlämnas 
till förvaltningsorganisationen.  
Nivån utmynnar i ett avslut av utvecklingsuppdraget med en 
sammanställning av erfarenheter och nyckeltal för nästa projekt. 

 
 
 
 
      Förvaltningsdokument 
      Utbildningsdokument mm. 
 
      Produktbeskrivningar 
       
 
      Kravspecifikationer 
       
 
      Kartläggningsrapport 
       
       
 
 
Figur 3  Modellens fyra nivåer och dess resultat, Källa: Axelsson(1998) 
 
 
2.3 DATAINSAMLING 
 
2.3.1 LITTERATURSTUDIER 
Genom att läsa in sig i ämnet på tidigare utgivet material fås en förståelse 
och en djupare kunskap. Utifrån den kunskapen kan den kvalitativa 
intervjun förberedas så att relevanta frågor ställs. 
 
2.3.2 KVALITATIV INTERVJU 
Kvalitativ intervju är en form av kvalitativ forskningsmetod som innebär att 
forskarens tolkning eller uppfattning av informationen är det centrala 
(Holme/Solvang, 1996). Forskaren försöker beskriva och förstå det som 
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studeras, och intresserar sig för sammanhangen och strukturerna. Enligt 
Holme/Solvang är en kvalitativ intervjumetod en intervjuform där 
intervjuaren försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se världen 
utifrån hans eller hennes perspektiv. Det pågår en du- och jagrelation mellan 
forskaren och den undersökte, samtidigt som forskaren försöker skapa en 
mer fullständig och djupare förståelse för fenomenet han eller hon studerar. 
Inom den kvalitativa forskningsmetodiken skiljer man mellan strukturerad 
och öppen intervju. En strukturerad intervju är väl organiserad och följer en 
rad standardfrågor. I en öppen intervju  står specifika teman i fokus men 
utan bestämd ordningsföljd och formulering av frågorna. En 
semistrukturerad intervju är således en blandning mellan en strukturerad och 
öppen intervju. Vidare säger Holme/Solvang att forskaren hela tiden måste 
kunna växla mellan ett inre och yttre perspektiv – mellan att förstå och att 
förklara fenomenet. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt 
samtal. 
 
2.4 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Här beskrivs hur metoderna praktiskt har använts i arbetet.  
 
Som tidigare nämnts är användandet av Gatemodellen ett krav från 
uppdragsgivaren. Modellen har styrt projektet på ABB med delmål och 
milstolpar. Under utvecklingsarbetet har vi valt att bortse från en del punkter 
vid varje Gate som inte är relevanta för detta projekt, såsom investerings-
kostnader och affärsnytta. Beslut på dessa punkter är redan tagna i 
ledningsgruppen på koncernnivå. 
 
Ur Directmodellen har endast de riktlinjer för att ta fram en 
kravspecifikation använts. Riktlinjerna har kombinerats med de punkter i 
Gatemodellen som ska uppfyllas. I kravspecifikationen klargörs de krav som 
ställs på systemet från ABB och IIT-certifieringen. 
 
Analys av verksamheten har skett genom semistrukturerade intervjuer med 
ett tiotal strategiskt utvalda personer. Intervjuerna har utförts på 
respondenternas/informandernas respektive arbetsplatser. En intervjuguide 
med tio frågor användes för att ge en översikt över de ämnen som ska täckas 
och förslag till frågor (se bilaga 2). Intervjuerna varade ungefär en timme 
och i vissa fall har uppföljningar gjorts med kompletterande intervjuer. 
Dessutom har informationsinsamling gjorts från broschyrer, publicerade 
artiklar och övrig information på ABB: s intranät.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Under arbetets gång har den teoretiska referensramen varit den kunskap om 
Industrial IT (IIT)  och dess certifiering som införskaffats genom litteratur-
studier och intervjuer. För att läsare av rapporten ska bli införstådda med 
denna, beskrivs här vad begreppet IIT innebär och vilka riktlinjer en 
certifiering av en produkt bör följa.  
 
IIT består av fyra certifieringsnivåer och i litteraturstudierna har tyngden 
lagts på nivå 0, eftersom målet med uppdraget är att uppnå den 
certifieringen.  
 
ABB Automation Products AB i Västerås har utfört ett certifieringsprojekt 
som liknar detta. Här sammanfattas deras projektdokumentation. 
 
3.1 INDUSTRIAL IT 
IIT är en arkitektur för att länka ihop många applikationer och system i 
realtid. Detta kan till exempel inkludera automationsprocesser, affärssystem 
och andra processer. Konceptet stödjer återanvändning av applikationer för 
att få högre kvalitet och lägre utvecklingskostnader, och enklare 
användning, underhåll och utbildning. Det inkluderar funktionalitet som 
sträcker sig från fysiska produkter på plats till olika affärssystem, med fokus 
på att stödja beslut och förbättra kundproduktiviteten och ta tillvara på 
tillgångarna i designfasen, installationen, orderläggningen, användandet, 
underhåll och optimering av tillgångar. 
 
IIT-produkter och applikationer har dessa fyra certifieringsnivåer: 
 
3.1.1 NIVÅ 0 – INFORMATION 
Den här nivån specificerar tillgänglig grundinformation för varje IIT-
produkt eller applikation. Viktiga produktdata integreras i ett praktiskt 
elektroniskt format som ersätter bokhyllor och pärmar med resursstyrning 
enligt metoden ”markera och klicka”. De dokument som tillhandahålls på 
denna nivå inkluderar grunddokumenten plus utvalda rekommenderade 
dokument  beroende på produkt. (se figur 4)  Dessa bildar en mall av 
standardiserad produktinformation och procedurer för enklare utveckling, 
användande och underhåll. 
Grunddokument 
(Krävs för certifiering) 

Rekommenderade dokument 
(Varierande, beroende på produkt) 

Produktidentifikation 
Produktdatablad 
Produktklassificering 
Installations Manual 
Operations Manual 
Applikations Manual 
Teknisk Referensmanual 
Underhåll & Servicemanual 

Kontaktlista  
Deklarationer  
Elektriska CAD-symbol 
Elektrisk Ritning 
Faceplate  
Funktionell Beskrivning  
Funktionell Grafisk Symbol  
Mekanisk Ritning  
Produktens Hemsida  
Kommersiell Information 
Typprovsrapport 

                      Figur 4 Dokument -  genomgående i elektroniska  format, Källa: Bergman(2004) 
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3.1.2 NIVÅ 1 – ANSLUTNING 
Nivån innebär att produkten kan installeras i och anslutas fysiskt till ett 
Industrial IT-system, drivas, frånskiljas och återinstalleras i systemet. 
Produkten ska utbyta information med ett IIT-system via bestämda 
gränssnitt, och grunddatat (t ex det mest frekvent använda datat) kan 
hanteras säkert åtminstone över ett bestämt protokoll (t ex http eller 
TCP/IP). Produkten är certifierad för att inte införa störningar i den miljö 
den placeras i. 
 
3.1.3 NIVÅ 2 – INTEGRATION 
Produkter och applikationer som är certifierade enligt denna nivå inkluderar 
sofistikerade tekniker enligt Industrial IT för installation och drift enligt 
”Plug and Produce”-principen. Användargränssnitt är inkluderade för 
hantering, distribution och presentation av information baserad på ABB: s 
Aspect Object-teknologi. Produkten är anpassad för presentation och 
användning av data till/från ett anslutet nätverk utan ytterligare 
konstruktion. Utökade kommunikationsdata t ex status och underhåll kan 
utbytas med andra kommunikationsprodukter. En grafisk presentation av IIT 
Aspect Object är tillhandahållen i faceplate-form. 
 
3.1.4 NIVÅ 3 – OPTIMERING 
Produkterna är utrustade med samtliga funktioner i ABB:s koncept 
Industrial IT – inklusive dem på föregående nivåer plus avancerade 
funktioner som resursoptimering, programmering på eget språk och 
centraliserad datainmatning. Produkten kan användas effektivt i stora system 
tack vare förenklad konstruktion via funktioner som databashantering, 
kopiera/klistra in objekt och import/export av komplexa datastrukturer. 
Lösningar baserade på produkter på denna nivå kan snabbt återanvändas, 
vilket bidrar till att skapa ett bibliotek av förkonfigurerade lösningar för 
enkel installation. 
 
3.2 INDUSTRIAL IT – CERTFIERINGSRIKTLINJER 
IIT-certifieringen är framtagen för att försäkra sig om att IIT-produkter 
verkligen passar ihop. 
 
Det här är en sammanfattning av ett dokument som beskriver riktlinjerna för 
IIT-certifiering och är framtagen av Johan Hasselberg, Global Manager IIT 
inom ABB. Den riktar sig till produktägare för att de ska kunna planera och 
ställa de rätta kraven på produktens utvecklingsprojekt. Den är även riktad 
till utvecklingsprojektet som i de flesta fall är ansvarig för 
certifieringsprocessen dock inte själva certifieringen, det vill säga testning 
och godkännande. Slutligen är den riktad till de som redan har en produkt 
och vill få den certifierad.  
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3.2.1 GENERELLA KRAV FÖR CERTIFIERING 
För att en IIT-certifiering ska vara möjlig måste vissa grundläggande krav 
uppfyllas för den produktkategori som det gäller. Detta bekräftas genom att 
produktägaren följer en checklista. 
 
3.2.1.1Checklista 
 
• En produkt som ska bli certifierad ska ha en naturlig plats i IIT-

systemarkitekturen 
• Produkten ska kunna identifieras 
• Miljömässig inverkan och tålighet ska vara specifierad för varje produkt 
• Produkten ska vara utvecklad och producerad med lämplig 

kvalitetskontroll 
• Produktdokumentationen ska finnas tillgänglig i elektroniskt format och 

kunna  presenteras. 
• Produktsupport ska finnas tillgänglig 
• Produktversions- och revisionshantering ska  följa industristandarden 
 
För ABB-produkter är följande punkter också ett krav: 
 

• Produkten ska namnsättas enligt IIT: s namnsättningsregler 
• Produktens VPD (Visual Product Design) ska följa bolagets riktlinjer 
• Produkten ska vara utvecklad enligt ABB: s standardprocesser 
• Produkten ska kunna köpas och levereras enligt ABB: s standard 
• Produktbibliotek med ritningar och diagram ska finnas tillgängliga i 

CAEE-format  
 
3.2.2 CERTIFIKAT 
Produkter som klarar IIT-certifieringstest får ett certifikat och förs in i 
databasens lista över certifierade produkter. Databasen är nätbaserad och 
åtkomlig för alla som har tillgång till ABB: s intranät.  
 
Ett certifikat måste visa vilken version av produkten som har blivit 
certifierad, till vilken certifieringsnivå och vilken version av certifiering. 
Certifierade produkter har rätt att använda Industrial IT enabled-symbolen. 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Industrial IT Enabled-symbolen, Källa: Hasselberg(2001) 
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3.2.3 CERTIFIERINGSPROCESSEN 
Processen med att få en produkt IIT-certifierad börjar med utvecklingen av 
själva produkten. Arbetet med certifieringen kan grovt delas in i de steg som 
beskrivs nedan. 
 
1. Användning av certifieringsTestcentret: 

• Ta reda på vilken produktkategori produkten tillhör. 
• Bestäm vilken certifieringsnivå produkten ska stanna vid. Glöm inte 

att överväga de möjliga kombinationerna av olika val. 
 
Intelligenta produkter utvecklade av ABB siktar vanligtvis på att bli 
certifierade på certifieringsnivåerna 2 eller 3 (Integration eller 
Optimering). 

 
2. Använd databasen för att hitta den passande Utvecklingschecklistan 

(DCL) och: 
• Använd rätt checklista för passande produktkategori och 

certifieringsnivå under produktutvecklingen. 
• Under produktutvecklingen ska produkten testas som vanligt för att 

försäkra sig om funktionalitet och andra designparametrar (innehållet 
i checklistan måste inkluderas).  

 
Testningen för IIT-certifieringen kan vara en upprepning av dessa tester, 
men det är bara för att försäkra sig om att produkten uppför sig bra i IIT-
miljö, inte för att utvärdera hur bra produkten gör det den är menad för. 

 
3. Ansökan om Industrial IT-certifikation 

• Tidigast vid Gate 4 (för ABB-produkter) i produktutvecklings-
projektet kan produktägaren ansöka om certifiering. I ansökan ska 
den önskade certifieringsnivån uppges. 

• Tillsammans med ansökan lämnas en Anpassningschecklista (CCL) 
in som är undertecknad av produktägaren. Den checklistan 
garanterar att särskilda egenskaper är uppnådda, att särskilda 
processer har följts och att särskilda tjänster finns tillgängliga. IIT-
Testcentret har rätt att göra slumpmässiga granskningar hos 
produktägaren för att kontrollera uppgifterna i checklistan. 

• Ansökningsformuläret med tillhörande checklista finns i databasen. 
• Ansökan bekräftas av Testcentret och en överenskommelse om 

tidpunkt för test görs. En relevant testspecifikation tas fram. 
Kostnaden för certifieringen bekräftas. 
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4. Certifieringstester 
• När produkten är klar för offentliggörande skickas den till 

Testcentret där den testas i anpassad IIT-miljö. Detta test görs mot 
IIT-certifieringens testspecifikation.  
Alternativt, om produktens transportmöjlighet anses vara för svår 
och kostsam, kan Testcenterpersonal, på överenskommelse med 
produktägaren, använda ett portabelt testsystem och utföra testet i 
produktägarens lokaler. 

• Tester görs på den offentliggjorda versionen av produkten. 
Varje ändring av information i den preliminära ansökningen måste 
skickas tillsammans med produkten. Den slutliga versionen av CCL 
måste också tillhandahållas. 

• Om produkten klarar testet belönas den med Industrial IT Enabled-
symbolen och ett certifikat utfärdas. Produkten förs in i databasen.  
Observera: Innan ett certifikat verkligen kan utfärdas, måste 
produkten ha passerat Gate 5 eller liknande. 

• Om produkten misslyckas i testet kan produktägaren rätta till felen 
(om det är möjligt) och ansöka om ett nytt test inom en avtalad tid. 
 

5. Certifikatets giltighet 
• Ett certifikat är giltigt fram tills det görs en ny större uppdatering på 

den certifierade produkten eller för en bestämd period. Testcentret 
kan också ta initiativet till att annullera certifikatet under andra 
omständigheter, såsom mindre uppdateringar som ändrar några av de 
kännetecken som har bekräftas i certifieringen. 

• När en ny stor uppdatering av den certifierade produkten görs, ska 
produktägaren informera Testcentret. I den informationen ska alla 
ändringar som kan ha påverkan på certifierings-egenskaperna 
förklaras. Baserat på den informationen ska Testcentret besluta om 
det är möjligt att förnya certifieringen utan att göra nya tester, eller 
om certifieringsprocessen måste upprepas. 
 

6. Tvister  
• Tvister, annullering av certifikat och liknande beslutas av den 

officiella styrgruppen för IIT-certifieringen. 
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3.3 ABB AUTOMATION PRODUCTS AB – PROJEKT IT´S IIT 
ABB Automation Products AB i Västerås utförde år 2002 projektet It´s IIT. 
Projektet hade som uppdrag att certifiera produktinformation i företaget 
enligt Industrial IT-standard nivå 0. En del i projektet var att ersätta 
filservrar med ett dokumenthanteringssytem, för att underlätta hämtning av 
produktrelaterade dokument. Här följer ett utdrag ur projekt-
dokumentationen. 
 
3.3.1 BAKGRUND 
Syftet med projektet var att certifiera produktfamiljen Protect IT enligt nivå 
0 före marknadsintroduktionen av Industrial IT på Substation Automations2. 
 
Målet var att uppfylla ABB: s strategi gällande Industrial IT-certifiering. 
 
3.3.2 AVGRÄNSNING 
Bara den senaste versionen av produkterna i produktfamiljen skulle 
certifieras. 
 
3.3.3 PROJEKTRESULTAT 
Omfattningen av projektet It´s IIT var att IIT-certifiera de senaste 
versionerna av alla produkter inom produktfamiljen Protect IT enligt nivå 0. 
Detta gjordes och sammanlagt blev 1 102 produkter certifierade. Alla 
produkter certifierades individuellt på sin produkt identitet. 
 
Aspect Objects skapades med nivå 0-certifieringsverktyg från GP-ISA och 
de lagrades i Electronic Document Handling System (EDMS) GLUEE, som 
är ett dokumenthanteringssystem. Aspect Objects släpptes från EDMS 
GLUEE till ABB Library där de blev tillgängliga som afw-filer. 
 
Produktrelaterade dokument importerades till EDMS för att ersätta 
lagringen på filservrar. 
  
3.3.4 PROJEKTET 
När projektet startade fanns det 1 115 stycken produkter. Det fanns också ett 
pågående projekt som hade som uppgift att se över produkterna i 
produktfamiljen, och det fanns en möjlighet att fler produkter skulle flyttas 
över till produktfamiljens sortiment. Därför blev uppskattningen att 2 000 
produkter skulle certifieras. 
 
Produkterna blev klassificerade enligt den nya PRU IIT Substation 
Automation klassificeringsstruktur.  

 
 
 
 
 

                                                 
2 Substation Automation är en enhet inom ABB Automation Products AB som tillverkar mindre  
elartiklar för hem och hushåll.   
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Tidplan 

Planen var att avsluta projektet den första november år 2002. Projektet blev 
försenat fyra veckor och de huvudsakliga orsakerna till det visas här nedan. 
 
1. Klassifikationsstrukturen blev inte godkänd förrän mitten av oktober 

2002. Det beslutades att skjuta upp certifieringen för att minska risken 
av dubbelarbete. 

2. Nivå 0-certifieringsverktygen lanserades inte som planerat. Det 
beslutades att vänta på verktygen för att kunna skapa Aspect Object på 
ett effektivt och kavalitetssäkert sätt. 

 

Utvecklingsprocessen 

ARBETSMOMENT 
• Samla ihop dokument och klassificeringsattribut: 

I EDMS finns det skapat en uppsättning av dokument som innehåller 
alla de dokument och klassificeringsattribut som är nödvändiga för att 
kunna skapa ett Aspect Object för produkterna. 

• Skapa och verifiera Aspect Object: 
Från EDMS exporteras dokumentuppsättningen som en xml-fil 
(Extended Markup Language) över EAI-protokollet (Enterprise 
Application Intergration). xml-filen är uppbyggd enligt BDO (Business 
Data Object). 

 
Xml-filen mottages av AIP: n, som har funktionaliteten att skapa Aspect 
Objects typer och vidare exportera dessa definitioner som afw-filer. Likaså 
kan AIP-installationsfiler exporteras. Dessa filer sparas sen i EDMS och blir 
en del i dokumentuppsättningen. 
 
Därefter verifieras funktionaliteten i Aspect Objects. 
• Checklista: 

Checklistan för IIT-certifiering nivå 0 har fyllts i. 
• IIT-certifiering: 

IIT-utvärderaren granskar checklistan och när den bedöms fullt 
tillräcklig blir produkten godkänd och offentligjord som IIT-certifierad. 

• Publicering: 
Dokumentuppsättningen som innehåller afw- och installationsfilen kan 
nu exporteras från EDMS till ABB Library. 

 
Publiceringsverktyget kan nu komma åt produktinformationen inklusive 
dokument via länkar från ABB Library. 
 
NIVÅ 0-CERTIFIERINGSVERKTYGEN 
Informationsnivån-nivå 0, beskriver en uppsättning av produktinformation 
såsom identifikation, klassifikation, dokumentation i form av deklarationer, 
manualer etc. Informationen är sammanställd i Aspect Objects, vilket gör att 
produktinformationen kan användas i en IIT-miljö.  
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EDMS 
Många produktrelaterade dokument såsom manualer, deklarationer, 
ritningar etc. Har importeras till EDMS. Målet var att ersätta lagringen av 
filer på filservrar med de fördelar som ett dokumenthanteringssystem kan 
erbjuda. 
 
1. Dokumenten blir åtkomliga genom ett webgränssnitt. 
2. Bifogade filer i mejl kan ersättas med en länk till dokumentet i EDMS. 
3. En funktion i EDMS ska användas till att skapa en ”Buyer´s Guide-CD”. 

Funktionen innehåller länkar till de senaste versionerna av alla 
dokument; vilket försäkrar att det alltid är den senaste versionen av 
dokumentet som hämtas. 

 
Projektstyrningsmodell 
Projektet började med att använda en projektstyrningsmodell som heter DP. 
Men enligt IIT ska Gatemodellen användas vid en certifieringsprocess, 
projektet övergick därför till den modellen. Det är anledningen till att nästan 
alla dokument i Gate 0-2 saknas, eftersom de båda modellerna inte är 
upplagda på samma sätt. 
 
3.3.5 UTVÄRDERING 

Kommentarer 

Projektmedlemmarna hade inga invändningar mot hur projektet planerades 
och genomfördes. Det enda frågetecknet under projektet var hur IIT 
fungerar på de nivåer över nivå 0. Känslan var att en djupare förståelse av 
konceptet IIT kunde ha uppfyllts med en enkel tillgänglig presentation. 
Arbetsmomenten i projektet bestod av: 
 
• Importera dokument (en stor del av projektgruppen arbetade med den 

här uppgiften) 
• Skapa en nivå 0-Checklista 
• Samla ihop och strukturera information om produkter som ska certifieras 
• Testning av nivå 0-certifieringsverktygen och gett feedback till 

utvecklarna 
• Skapa Aspect Objects med hjälp av nivå 0-certifieringsverktygen 
 

Slutsats 

Med facit i hand blev slutsatsen att de hade gjort de rätta valen på hur nivå 0 
certifieringsprocessen utfördes. Valet att använda nivå 0-certifierings-
verktygen på ett tidigt stadie gjorde arbetet mer effektivt och minskade 
projektkostnaden. 
 
Med deras deltagande i utvecklingen av verktyget har de också tillfört ett 
effektivt och kvalitetssäkert sätt att skapa nivå 0-Aspect Object inom ABB. 
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3.4 INTERVJUER 
Projektet avgränsar sig till Avledarenheten, därför har intervjuerna till 
största delen utförts på personer som arbetar där – orderläggare, säljare, 
produktägare och systemansvarig. Besök har också gjorts på 
packningsavdelningen. Dessutom har IIT-certifierarna i Västerås intervjuats. 
En intervjuguide (se bilaga 2) med grundläggande frågor följdes. Eftersom 
intervjuerna var så många till antalet så följer här en sammanfattning av det 
väsentliga från dessa intervjuer.  
 
3.4.1 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 
Den gemensamma uppfattningen om Industrial IT på A-enheten tycks vara 
att IIT är överflödigt och de flesta har väldigt liten kunskap om vad det 
innebär. Eftersom kunden aldrig efterfrågat något liknande anses det vara 
onödigt. De tycker att det fungerar bra som det är idag. I dagsläget skickas 
kunddokumentationen oftast via mejl, vissa dokument skickas också fysiskt 
med produkten. De dokument som tillhör en avledare av standardmodell är 
datablad, testrapporter, ritningar och manualer. De kunder som är interna 
ABB-kunder kan själva gå in och hämta dokumentationen i HITS som är ett 
nätbaserat offertsystem. HITS sparar inga dokument utan använder sig av 
länkar till PDM-systemet. Många av de dokument som skickas med 
avledarna är av standardtyp och alltså inte orderunika. Därför lagras många 
av dokumenten på filservrar och hämtas upp vid varje order. Varje order 
identifieras med ett order- och positionsnummer som skapas i ERP-systemet 
Baan. En allmän uppfattning är att det behövs bättre struktur vid 
orderläggningen för att få arbetsprocessen mer lättnavigerad och 
överskådlig. HITS fungerar bra, men rutinprovsprotokoll och 
specialmåttskisser kommer ej automatiskt. 
 
På packningsavdelningen var personalen odelat positiva. De såg inga hinder 
i att hantera en CD-brännare för att skapa en CD-skiva med 
kunddokumentation som ska bifogas med ordern. 
 
I Västerås finns IIT-Testcentret, de ansvarar för utvecklingen och 
certifieringen av IIT. De är även ansvariga för programmet Aspect Object 
Builder och implementeringen av det i befintliga systemmiljöer. Där fanns 
en positiv inställning till projektet i Ludvika, och de var villiga att svara på 
alla frågor och hjälpa till vid implementeringen av AOB: n.   
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4 RESULTAT 
Här presenteras resultatet av de godkända Gates som genomförts, samt en 
sammanfattning av utförda intervjuer. 
 
4.1 GATE 0 - PROJEKTSTART 
De grundläggande frågorna är redan ställda av Bo-Göran Mähler, IS 
Manager på ABB High Voltage i Ludvika, som förankrat syftet och 
idéutkastet med koncernledningen. Därför ansågs Gaten redan vara avklarad 
när projektet startade. 
  
4.2 GATE 1 - NULÄGESANALYS 
Efter utförd nulägesanalys ansågs projektet för stort och en avgränsning 
gjordes från det ursprungliga uppdraget. Tillsammans med handledaren 
avgränsades målet från att utveckla ett system till att enbart föreslå ett 
utifrån en kravspecifikation som också skulle tas fram. En tidplan 
utformades med milstolpar och Gatemöten. 
 
Budgeten var redan tagen på koncernnivå och behövde inte utarbetas i 
projektet. 
 
4.2.1 MÅL 
Målet är att utföra en kravspecifikation på ett system som ska kunna 
leverera certifierad produktinformation strukturerad enligt Industrial IT-
standard. Med det som underlag  även föreslå en lösning för att 
ABB/PTHV/HV ska kunna skapa och bifoga en dokumentationssats som 
följer IIT-standard till sina kunder.  
 
4.2.2 AVGRÄNSNING 
ABB-PTHV/HV är uppdelat i fyra enheter (A,B,C och I), som tillverkar 
varsin huvudprodukt. Den dokumentationsmall som vi ska göra kommer att 
vara applicerbar på samtliga enheter men under utvecklingen av 
pilotprogrammet avgränsar vi oss till standardavledare som är en 
huvudprodukt på A-enheten. 
 
4.2.3 NULÄGESANALYS 
ABB använder sig av ett affärssystem vid namn Baan. Systemet har använts 
i ett tiotal år och har uppdaterats vid flera tillfällen. A-enheten har dessutom 
ett eget offertsystem som heter HITS.  
 
HITS samverkar med Baan på ett effektivt sätt, där offerter i HITS  
automatiskt bildar ordrar i Baan. Under orderns gång samlas många 
dokument som hör till produkten i HITS. 
 
Efter att en beställning fått ordererkännande skrivs den in i ordersystemet 
Baan där den får ett ordernummer, sedan skickas ordern till produktions-
avdelningen. Efter produktion rutintestas produkten innan den skickas till 
packning. Ordern packas enligt en packlista och manualen läggs med i 
lådan. All dokumentation som skickas via mejl till kunden är i PDF-format. 
Alla handlingar sparas som papperskopior i arkiv upp till 30 år. 
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Produkten kan vara av standardtyp eller så kan den behöva 
specialkonstrueras. Oftast är det standardprodukter som beställs och då finns 
de flesta dokumenten klara att hämta från databaser och andra system. Om 
det är en specialbeställning så måste ordern gå via konstruktionsavdelningen 
och typprovsrapporter med testdata måste göras innan produktionen tar vid. 

 
Är kunden ett ABB företag kan de även använda sig av offertsystemet 
HITS, där kunden själv hämtar dokumentationen. 
 

Produktdokument 

Instansdatat, det vill säga produktnamn, produktidentifikation och 
produktklassificering, finns lagrat i Baan via ordernummer. Datablad, 
ritningar och rutinprovsprotokoll finns som standarddokument på lokala 
hårddiskar i nätverket. De manualer som behövs samt miljödeklarationen 
kan hämtas från ABB: s egen globala databas, ABB Library.  

 
 

Grunddokument Lagrings

platser 

Rekommenderade 

dokument 
 

Lagrings

platser 

Produktidentifikation 
Produktdatablad 
Produktklassificering 
Installations Manual 
Operations Manual 
Applikations Manual 
Teknisk Referensmanual 
Underhåll & Servicemanual 

Baan 

Lokal hårddisk 

Baan 

ABB Library 

ABB Library 

ABB Library 

ABB Library 

ABB Library 

Kontaktlista  
Deklarationer  
Elektrisk CAD-symbol 
Elektrisk Ritning 
Faceplate  
Funktionell Beskrivning  
Funktionell Grafisk Symbol  
Mekanisk Ritning  
Produktens Hemsida  
Kommersiell Information 
Typprovsrapport 

Existerar ej 

ABB Library 

Existerar ej 

Existerar ej 

Existerar ej 

Existerar ej 

Existerar ej 

Lokal hårddisk 

Existerar ej 

Existerar ej 

Lokal hårddisk 

Figur 6 Dokument -  lagringsplatser, Källa: Egen utveckling av Bergman(2004) 
 
 

4.2.4 GENERELLA KRAV PÅ FÖRÄNDRING 
ABB vill överbrygga gapet mellan industri- och informationsteknologi för 
att få de båda delarna att arbeta integrerat. ABB kallar detta koncept för 
Industrial IT (IIT).  
 
IIT är en arkitektur för att länka ihop många applikationer och system i 
realtid. Detta kan till exempel inkludera automationsprocesser, affärssystem 
och andra processer. Konceptet stödjer återanvändning av applikationer för 
att få högre kvalitet och lägre utvecklingskostnader, och enklare 
användning, underhåll och utbildning. Det inkluderar funktionalitet som 
sträcker sig från fysiska produkter på plats till olika affärssystem, med fokus 
på att stödja beslut och förbättra kundproduktiviteten och ta tillvara på 
tillgångarna i designfasen, installationen, orderläggningen, användandet, 
underhåll och optimering av tillgångar. 
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4.2.5 SPECIFIKA KRAV 
Enligt krav från företagsledningen ska alla produkter idag vara nivå 0-  
certifierade. Nästa steg är att en CD-skiva med nödvändig information ska 
levereras tillsammans med den fysiska produkten. Det betyder att all 
information rörande deras produkter ska vara strukturerad enligt IIT och 
respektive ABB-enhet ska kunna leverera produktinformation till kund på 
ett enhetligt sätt. Det ska vara enkelt att söka, hämta och använda önskad 
information – oavsett vilken ABB-produkt, system eller anläggning som 
avses. 
 
4.2.6 RISKER 
Det finns en risk att projektet blir för stort och tar för lång tid, men genom 
att avgränsa sig mot en produkt på A-avdelningen undviker vi förmodligen 
det. Eftersom programmet kommer ha kopplingar mot många olika 
databaser och system kommer också många olika ansvariga bli inblandade, 
detta kan utgöra en risk i tid och säkerhet. 
 
4.2.7 ROLLER 
Uppdragsgivare: ABB Power Technologies AB. 
Projektbeställare: Bo-Göran Mähler, IS-manager High Voltage Products. 
Projektmedlemmar: Helena Einarsson och Jörgen Ohlsson Högskolan 
Dalarna 
 
4.3 GATE 2 - KRAVSPECIFIKATION 
Utifrån Industrial IT-kraven på produktinformation och uppdrags-
beskrivningen från ABB samt intervjuer med berörd personal utformades en 
kravspecifikation. Den följer Directmodellens (Axelsson, 1998) föreslagna 
punkter, kombinerat med riktlinjerna i Gate 2. Affärsnyttan med IIT 
behövde ej tas fram för det lokala implementeringsprojektet eftersom den är 
framtagen på global nivå för hela ABB koncernen. 
 
4.3.1 KRAVSPECIFIKATION 
De systemkrav samt de funktionella och tekniska krav som framtagits till 
kravspecifikationen presenteras här. Kravspecifikationen är riktad till ABB, 
och ingen hänsyn har tagits angående terminologin. Därför kan vissa utryck 
och förkortningar förekomma utan djupare förklaring. 
 

Verksamheten och dess övergripande mål 

ABB High Voltage i Ludvika är ett affärsområde inom ABB Power 
Technologies. High Voltage Products utvecklar, tillverkar och säljer 
högspänningsprodukter för HVAC- och HVDC-system. Avdelningen 
exporterar upp till 90% av produktionen till nästan 100 länder. Dessutom 
erbjuder High Voltage Products eftermarknadssupport med reservdelar, 
utbildning, idrifttagning och service. 
  
High Voltage Products är uppdelat i fem enheter: ventilavledare, brytare, 
mättransformatorer, kondensatorer och kylanläggningar, varav de fyra 
förstnämnda ligger i Ludvika och den sistnämnda i Landskrona. 
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ABB har som mål att överbrygga gapet mellan industri- och 
informationsteknologi för att få de båda delarna att arbeta tillsammans. ABB 
kallar detta koncept för Industrial IT (IIT). Kravet från företagsledningen är 
att all produktinformation ska vara nivå 0-certifierad. 
 

Systemkrav 

Systemet ska vara Windowsbaserat och all text i applikationen ska vara på 
engelska, men gränssnittet mot användaren ska vara på svenska. 
Programmet ska kunna hämta information från ABB: s affärssystem Baan, 
hämta dokument från PDM-systemet och komma åt hårddiskar på det lokala 
nätverket. Programmet ska även kunna komma åt den intranätbaserade 
databasen ABB Library. Ett stöd för ABB: s standard CD-brännare ska 
finnas.  
Anpassningar ska inte behövas vid eventuella framtida uppdateringar av 
operativsystemet. Det vill säga ett byte från Windows 2000 till Windows XP 
ska inte påverka systemet.  
 

Driftsäkerhet 

Systemet ska ha skydd mot felaktig indata, det vill säga, en kontroll som ser 
till att rätt dokument kopplas mot rätt order. Systemet ska alltid hämta den 
senast uppdaterade versionen av dokumentet. Innan varje CD-skiva bränns, 
ska det kontrolleras att alla dokument som enligt IIT: s krav ska vara med, 
är med. En möjlighet att ändra dessa krav ska också finnas. 
 

Användbarhet     

Användbarheten värderas högt. Användaren, i detta fall personal på 
packningen, ska lätt kunna förstå hur programmet ska användas för att 
bränna en skiva med kunddokumentation som tillhör den ordern som ska 
levereras. Det ska även finnas ett gränssnitt för administratören/ 
produktägaren där inställningar och krav på dokumentation kan ändras.                  
 

Tekniska krav från ABB-standarder 

Enligt IIT-standardens krav på dokumentation, ska produktens namn och 
identitet finnas. Utöver det ska manualer för installation, operation och 
underhåll finnas med. Dessutom ska måttritningar, datablad, 
typprovsrapporter, supportinformation, miljöblad, elschema och mekaniskt 
schema ingå i dokumentationen. Om det behövs ska även CAD-symboler 
följa med. För att certifiera en produkt på informationsnivån måste 
produktägaren följa 19 kontrollpunkter som följer här. Varje punkt beskriver 
vad som ska dokumenteras och om det dokumentet ska finnas med på den 
CD-skiva som levereras till kunden. 
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Kontrollpunkter Beskrivning På CD-

skiva? 
 

Applikation Beskriver varför produkten finns  

Produktidentifikation Visar id-nummer, produktnamn och 

produktionsenhet 

JA 

IIT produktnamn Namn som följer IIT: s 

namngivningsregler 

JA 

Produktklassificering Beskriver produktens certifieringsnivå 

och produktfamilj 

JA 

Teknisk data Minst en av följande: Teknisk 

referensmanual, Datablad, 

produktegenskaper eller productratings 

JA 

Specifik leveransinfo Innehåller speciell information om 

leveransen 

JA om det 

finns 

Gatemodellen Försäkran om att Gatemodellen har 

använts 

 

Kvalitetskontroll Beskriver kvalitetscertifieringen  

Produkt version och 

revision 

Beskriver om det är en ny eller 

reviderad version 

 

Testrapport Testrapport på produkter och lösningar JA för 

lösningar 

Visuell 

produktdesign 

(VPD) 

Att produkten följer ABB: s designlinje  

Produktsupport Information om Support och produktens 

ev. Hemsida. 

JA på 

supportinfo 

Certifikat enl. 

Standard 

Visar om något är utöver standard JA 

Miljödeklaration Visar att den uppfyller miljökraven JA 

Produktmanualer Fem manualer: Installations-, 

applikations-, operations-, underhåll och 

service- och teknisk referensmanual 

JA 

CAD data / ritning Elektriska och mekansika ritningar och 

elektrisk CAD-symbol 

JA 

Ikon Innehåller objektikoner JA 

Aspect Objects Alla dokument från listan som är 

obligatoriska ska finnas som Aspects i 

Aspect Object 

JA 

Aspect Objects i 

ABB Library 

Alla dokument från listan som är 

obligatoriska ska publiceras i ABB 

Library. 

 

Figur 7 Kontrollpunkter för certifiering, Källa:egen (2004) 
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Funktionalitet 

Programmet ska fungera på så sätt att packaren endast ska skriva in 
ordernumret, på den order som han packar, i ett fält på datorn. Systemet ska 
med hjälp av det numret och uppsatta krav för dokumentation, hämta all 
produktinformation relevant för den ordern. 
 
• Rutinprovsrapporter, datablad och måttritningar hämtas från en hårddisk 

i det lokala nätverket, eller PDM-systemet. 
• Manualer hämtas från ABB Library, som är en databas åtkomlig via 

Intranätet 
• Supportinformation ska vara en förinställd information som automatiskt 

ska läggas till på varje skiva 
• Miljöblad, ska finnas ett standardblad, åtkomligt för alla ordrar. 
• Elschema, finns inte för den här produkten. 
• Mekaniskt schema, ersätts av måttritningar. 
 
Dokumenten samlas ihop i en fördefinierad struktur och bränns på en CD-
skiva, i samband med det ska även en säkerhetskopia av skivan sparas som 
en ISO-fil.  
 

Användarfall 

Packaren skriver in ett ordernummer i en applikation. 
Applikationen gör utsökningar mot Baan  och får instansdata (det är helt 
definierat vilken typ av data som ska hämtas) som skrivs i en record-fil i en 
bestämd ordning. Applikationen samlar även andra typer av filer (tex 
ritningar) från hårddiskar och samlar detta i en fördefinierad folder. När allt 
data, förutom det som ligger i ABB Library finns samlat på ett fördefinierat 
sätt, kopieras eller flyttas record-filen till en annan fördefinierad folder som 
kontrolleras av applikationen. Programmet är uppsatt att kontrollera denna 
folder, se record- filen med data, konverterar datat i filen till att sättas i rätt 
sammanhang och paketerar övrigt data till att bli ett så kallat Aspect Object 
enligt IIT-standard. Programmet gör en kvalitetskontroll så att inga filer 
saknas och att  ID-nycklarna är korrekta. Sen skapas en ISO-image med 
hjälp av en CD-Template. Därefter startar brännarprogrammet med en 
laddad ISO-fil och packaren bränner skivan manuellt. 

 

Teknisk miljö 

Nedan visas ABB Ludvikas rådande driftmiljö  som kommande program ska 
implementeras i. 
Nätverk: Windows 2000 
Databas: Oracle 
Klientoperativsystem: Windows 2000 
Kommunikationsprotokoll: TCP/IP 
Dokumenthanteringssystem: PDM 
Affärssystem: Baan 
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Utbildning 

Två sorters utbildningar behövs. En utbildning för användaren av systemet, 
där de väsentliga delarna för hur programmet ska användas, för att en CD-
skiva ska brännas tas upp. En annan utbildning ska finnas för 
administratören av systemet, där hanteringen av programmet och en 
beskrivning av hur programmet fungerar bakom gränssnittet betonas. 
 
4.4 GATE 3 - SYSTEMFÖRSLAG 
I Gate 3 har stor fokus lagts på systemets utformning och design. 
Kravspecifikationens punkter har utgjort grunderna till valet av system. 
 
4.4.1 SYSTEMDESIGN 
Här följer en beskrivning av det system som föreslås, därefter beskrivs 
systemets design i tre steg.  
 
Konceptuell design visar översiktligt hur användaren och systemet arbetar  
tillsammans. Logisk design visar hur systemet är uppbyggt och hur det 
arbetar. Fysisk design är den mest detaljerade nivån och visar på 
komponentnivå hur systemet fungerar. 
 

Val av system 

Vi föreslår att ett tidigare utgivet system vid namn Aspect Object Builder 
(AOB) används som grund i det här projektet. AOB: n har använts i 
liknande projekt inom ABB och fungerat bra. AOB: n är en fristående 
applikation som tillåter att Aspect Framework-filer (afw-fil) skapas med god 
kvalitet och den kan även skapa CD-skivor med produktinformation som 
uppfyller nivå 0 enligt IIT-standard. Syftet med programmet är att underlätta 
skapandet av nivå 0-certifierade filer, att standardisera sättet som afw-filerna 
skapas på samt att standardisera utseendet och känslan av de nivå 0-
certifierade CD-skivorna. 
AOB: n stödjer följande grundläggande uppgifter: 
 
• Nerladdning av den standardiserade trädstruktur från MDM som krävs 
• Samla produktdata från lokala datakällor 
• Ladda in produktdata till en IIT-plattform 
• Kontrollera kvaliteten på produktdatat 
• Paketering av Aspect Objects från trädstrukturen till afw-filer 
• Publicering av afw-filer i ABB Library 
• Skapa CD-skivor med produktinformation  
 
En komplett uppsättning av moduler är tillgängliga för att automatiskt 
importera produktdata till Aspect Integrator Platform (AIP) och exportera 
dessa data som paketerade afw-filer. 
En möjlighet att förse AIP: n med produktdata är att använda en eller flera 
excelark. Som ett första steg i processen läses data in från ett excelark och 
konverteras till en xml-fil som följer BDD/BDO specifikationen. 
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Aspect Object Buildern kan importera excelarken till AIP: n. 
 
Det finns ingen standardkoppling mellan AOB: n och de system där 
produktdatat finns eftersom det finns så många olika typer av filservrar, 
PDM- och ERP-system, där data lagras.  Därför måste ett unikt  gränssnitt 
göras för just detta projekt, som hjälper AOB: n att samla in data som senare 
ska konverteras till xml-filer. Se förslag till design på gränssnittet under 
rubriken prototyp. 
 

Konceptuell design 

Packaren skriver in ett ordernummer i en applikation. 
Applikationen gör utsökningar mot Baan  och får instansdata (det är helt 
definierat vilken typ av data som ska hämtas) som skrivs i en record-fil i en 
bestämd ordning. 
 
Applikationen samlar även andra typer av filer (tex ritningar) från 
hårddiskar och samlar dessa i en folder för mellanlagring tillsammans med 
record-filen. 
 
När allt data, förutom det som ligger i ABB Library, finns samlat på ett 
fördefinierat sätt, kopieras eller flyttas innehållet i foldern till en annan 
fördefinierad folder som kontrolleras av AOB: n. 
 
AOB: n är uppsatt att kontrollera denna folder, se record- filen med data, 
konvertera datat i filen till att sättas i rätt sammanhang och paketera övrigt 
data till att bli ett så kallat Aspect Object enligt IIT-standard. 
 
Manualer och miljödeklarationen som lagras i ABB Library är åtkomliga via 
länkar i ett excel-ark som hjälper AOB: n att konvertera dem till XML / 
BDO. 
 
Programmet gör en kvalitetskontroll så att inga filer saknas och att  ID-
nycklarna är korrekta. Sen skapas en ISO-image med hjälp av en CD-
Template. Därefter startar brännarprogrammet med en laddad ISO-fil och 
packaren bränner skivan manuellt. 
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Logisk design 

Sekvensdiagram över informationens flöde i applikationen: 
 
Gränssnitt         App.              Baan  ABB Library   PDM/Disc Notes Databas 
        
     ordernr     ordernr 
                           
      Folder                     
                                       instansdata 
                                
                              instansdata 
                              
                                                 manual/miljödekl. 
 
                          Instansdata 
                                                               
                                                              datablad/måttritn./rutinprov 
 
                          instansdata    
                                       
                                                                                                  typprovsrapport 

 
              
 
Figur 8 Sekvensdiagram, Källa: Egen 
 
Ett ordernummer skrivs in i ett textfält på gränssnittet. Med hjälp av det 
numret gör applikationen en utsökning mot ERP-systemet Baan. Finns 
numret skickar Baan tillbaka instansdata som till exempel produkt id och 
produktnamn. Instansdatat läggs i en recordfil som i sin tur placeras i en 
fördefinierad folder. Delar av instansdatat används sen för att hämta manual 
och miljödeklaration i ABB Library. Vidare hämtas datablad, måttritningar 
och rutinprov från PDM-systemet via länkar eller från lokala diskar, samt 
typprovsrapporter från Notes Databas. Dessa läggs i foldern. När det sista 
dokumentet har lagts i foldern flyttas allt innehåll till en ny folder som 
kontrolleras av AOB: n. När det programmet ser att det finns innehåll i 
foldern startas konverteringsprocessen. Från ABB Library hämtas länkar till 
manualer och miljödeklarationen som skrivs in i ett excel-ark, genom excel-
arket kommer AOB: n åt dessa dokument. 
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Fysisk design 

Här visas klasserna med hjälp av ett UML-diagram3. UML (Unified 
Modeling Language) är ett notations- och modelleringsspråk. Språket är 
utarbetat av OMG (Object Management Group) som idag är en av de mest 
kända och populära modelleringsteknikerna som finns att tillgå vid 
objektorienterad system- och mjukvaruutveckling. 

 
    

            1           1    
 
 
 
 
 
 

 
Programmet har två klasser, en som representerar gränsnittet (Interface) och 
har två händelsestyrda funktioner. Interfaceklassen anropar sen funktionerna 
i klassen DataCollector. Där finns funktioner för att hämta, konvertera, spara 
och flytta datat. 
 

Systemets infrastruktur 

Intranätet har en tillräcklig bandbredd och kapaciteten ligger högt. Det finns 
inget krav från systemet som överskrider nätverkets kapacitet. 
 

Testmiljö 

Tester kommer att genomföras i ABB: s speciella IIT-laboratorium i 
Västerås. Där testkörs programmet av certifierad personal. Programmet 
granskas noga i en uppsatt testmiljö. Efter att de har godkänt systemet kan 
det implementeras. 
 

Risker 

Det finns en risk att projektet tar för lång tid. Eftersom programmet har 
kopplingar mot många olika databaser och system kommer också många 
olika ansvariga bli inblandade, detta kan utgöra en risk i tid och säkerhet. 
Dessutom kommer ett redan utvecklat program att användas, vilket kan 
skapa problem när det ska integreras i den aktuella miljön. 

 
                                                 

3 Uml (Unified Modeling Language) är ett notations- och modelleringsspråk. Språket är utarbetat 
av Omg (Object Management Group). Enligt IDG.se är Uml idag en av de mest kända och populära 
modelleringsteknikerna som finns att tillgå vid objektorienterad system- och mjukvaruutveckling. 

 

Interface 
orderNr; String 
send_onClick() 
cancel_onClick() 

DataCollector 
orderNr; 
String 
getData() 
convertData() 
saveData() 
moveData() 
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Prototyp 

Bilden här nedan visar Aspect Object Buildern. Där ska administratören ha 
möjlighet att gå in och ändra på inställningar. Till exempel, vilka dokument 
som ska kvalitetskontrolleras eller vilka dokument som ska hämtas. 
 

 
Figur 9 Gränssnitt -  Aspect Object Builder, Källa: Egen 
 
Nästa bild visar gränssnittet mot användaren. Här skriver han/hon in 
ordernumret i textfältet. 
 

 
Figur 10 Gränssnitt – Orderdokumentation, Källa: Egen 
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4.5 CERTIFIERING AV PRODUKTINFORMATIONEN 
Under rubriken certifieringsprocessen i kapitel tre redovisas den 
fullständiga checklistan som ska följas av produktägaren för att uppfylla 
IIT-kraven på nivå 0-certifieringen. Nedan redovisas de punkter ur 
checklistan som är relevanta för att en IIT-certifiering av produkt-
informationen på en standaravledare ska kunna genomföras. 
  
4.5.1 CHECKLISTA 
 
Produkten ska kunna identifieras 
Produktens id-nummer som följer IIT-standarden är: PEXLIM R 
 
Miljömässig inverkan och tålighet ska vara specifierad för varje 
produkt 
Utformningen av miljödeklarationen har lämnats över till produktägaren,   
och ska publiceras på ABB Library.  
 
Produktinformationen ska finnas tillgänglig i elektroniskt format och 
kunna  presenteras 
All information förutom miljödeklarationen finns i elektroniskt format. Se 
under rubrik 4.2.3 Nulägesanalys. 
 
Produktsupport ska finnas tillgänglig 
I dagsläget är det orderläggarens namn och telefonnummer som står som 
kontakt.  

  
Produktversions- och revisionshantering ska  följa industristandarden 
Alla produkter på ABB följer den interna industristandarden. 
 
Produkten ska namnsättas enligt IIT: s namnsättningsregler 
Produktens namn som följer IIT-standarden är: Polymer-housed arresters. 

 
Nästa steg är att genomföra Gate 4 och vidare ansöka om certifiering, detta 
finns under rubriken förslag till fortsatt arbete i kapitel sju.  
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5 ANALYS 
Här analyserar och diskuterar vi hur olika faktorer och likheter mellan 
projektet It´s IIT och vårt resultat har påverkat arbetet. Vidare analyserar vi 
konceptet Industrial IT samt förståelsen och kunskapen om IIT på ABB i 
Ludvika. 
 
5.1 INDUSTRIAL IT 
Att följa en standard är nästan ett måste för ett stort företag i dagens läge. 
Med underdivisioner och produktion i flera länder måste det finnas riktlinjer 
för hur arbetet ska utföras. Dels för att kvalitén på en produkt alltid ska hålla 
samma nivå, men även för att produkten kan kännas igen, det vill säga att 
produkterna ser likadana ut oavsett produktionsplats.  

  
Industrial IT (IIT) som koncept är ett bra verktyg som ABB använder sig av 
för att få alla produkter att fungera tillsammans. Målet är att få produkterna 
certifierade enligt högsta nivån. Om detta uppnås visas hur kraftfullt IIT är. 
Via ett gränssnitt på en dator kan övervakaren styra ett helt ställverk från 
kontoret. Alla komponenter arbetar tillsammans och övervakaren kan med 
några enkla knapptryck bli informerad om komponenternas status. Och vid 
behov gå in och ändra nödvändiga inställningar.  
 
Konceptet är ett bra sätt för ABB att stå sig mot konkurrenterna. IIT är 
uppdelat på ett bra sätt i fyra nivåer, där komplexiteten ökar successivt. 
Produkterna blir certifierade på varje nivå av Testcentret för att se till att alla 
produkter följer IIT: s riktlinjer.  
 
Om IIT är bättre än någon annan standard på marknaden kan vi inte uttala 
oss om, men IIT uppfyller mer än väl de grundläggande krav som kan 
krävas av en standard. 
 
För att få en produkt certifierad på högsta nivån krävs dock ett mycket 
omfattande arbete, i vissa fall kanske produkten måste konstrueras om helt. 
Detta kan vara mycket kostsamt. Men för att stå sig i konkurrensen mot 
företag som inte är uppdelat i så många divisioner som ABB, så är IIT en 
god möjlighet att visa att även ABB: s produkter kan arbeta som en helhet.  
 
5.1.1 CERTIFIERINGSPROCESSEN 
Eftersom ABB är ett så stort företag med många divisioner så är en 
certifieringsprocess ett måste för att få enhetlighet bland produkterna. 
Checklistorna som alla följer, är bra riktlinjer för hur man anpassar 
produkter till rätt certifieringsnivå. Men vi tror att arbetet med checklistorna 
kan bli för omfattande och kan ta mycket tid. Det bevisas också i projektet 
It´s IIT som tappade mycket tid när punkten klassifikationsstruktur i 
checklistan inte blev godkänd förrän mycket senare än beräknat. En del 
punkter i checklistorna går inte att använda på alla produkter, detta kan 
skapa förvirring bland produktägarna. Riktlinjerna är skrivna så att de i vissa 
fall kan feltolkas. De skulle behöva skrivas tydligare. 
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5.1.2 FÖRSTÅELSEN FÖR IIT 
Genom intervjuer med personalen på ABB i Ludvika har vi fått 
uppfattningen att kunskapen om IIT är minimal. Ett fåtal har hört talas om 
det, men har egentligen ingen aning om vad det innebär. Förståelsen för 
varför konceptet ska införas är liten om inte obefintlig. Personalen på ABB 
Ludvika anser att de har väldigt mycket att göra och ser en implementation 
av IIT som ett extraarbete. Detta gör att IIT har en låg prioritet bland de 
anställda. Problemet, anser vi, ligger i att endast personal med högre 
befattning inom företaget utbildas inom IIT, informationen når inte ut till 
den personal som berörs av förändringen. Här har de IIT-ansvariga en stor 
uppgift att förmedla IIT-budskapet vidare. 
 
Information om IIT kan inhämtas på ABB: s intranät, men intranätet är stort 
och komplicerat och det är svårt att hitta det man söker. Dessutom är IIT-
sidan ostrukturerad och fylld med många dokument med likartad 
information. I det här projektet har arbetet med skaffa kunskap och 
förståelse om IIT varit den mest tidskrävande delen. Även It´s IIT-projektet 
hade problem att skaffa sig kunskap om IIT. Vi föreslår att överflödiga 
dokument tas bort och att endast senast uppdaterade dokument sparas. Samt 
att man samlar dokumenten under passande länkar på ett strukturerat sätt. 

 
5.2 SYSTEMET 
För att strukturera produktinformationen enligt IIT behövs ett system som 
både hämtar och samlar ihop dokument samt kan presentera dem på ett 
standardiserat sätt. Kravspecifikation har tagits fram för att kunna föreslå en 
lösning på detta. 
 
5.2.1 KRAVSPECIFIKATIONEN 
Kravspecifikationen på ett system som ska hantera insamlingen av 
produktinformationen har till största delen styrts av kraven från IIT. Att IIT 
styr många av kraven på systemet är förståeligt men i vissa fall finns inte 
utrymme för anpassningar vilket kan begränsa lösningsförslagen. 
 
Directmodellen har använts i kombination med Gatemodellen utan några 
komplikationer. Detta kan bero på att modellerna är mycket lika varandra. 
Båda beskriver vad som bör göras i en viss ordningsföljd för att nå bestämda 
milstolpar och resultat Dock har inte Gatemodellen någon ren beskrivning 
över framtagandet av en kravspecifikation, därför ville vi använda oss av 
Directmodellen som ett komplement.  
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5.2.2 SYSTEMFÖRSLAGET 
Systemförslaget att använda Aspect Object Builder grundar sig på den 
information vi fick vid ett besök på ABB Automation i Västerås. Systemet 
är speciellt framtaget för att uppfylla kraven för en nivå 0-certifiering av 
produktinformation. Det skulle vara överflödigt att föreslå något annat 
system eftersom Testcentret själva har utvecklat det. Alla krav som IIT 
ställer uppfylls av systemet.  
 
I projektet It´s IIT har samma slutsats dragits när det gäller systemförslaget. 
Däremot vad det gäller dokumentinsamlingen har It´s IIT valt att använda ett 
dokumenthanteringssystem vid namn EDMS. I EDMS är alla dokument 
samlade på samma ställe, vilket gör processen mindre komplicerad. Detta 
gick inte att implementera här, då det tidsmässigt inte var genomförbart, 
även om det hade underlättat arbetet. Systemet vi föreslår hämtar 
produktinformationen från de platser som den lagras på idag.  
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6 SLUTSATS 
Vi grundar våra slutsatser på resultatet av varje godkänd Gate vi genomfört 
som bygger på information från intervjuer, datainsamling och den teoretiska 
referensramen. 
 
6.1 GATE 1 
Enligt krav från företagsledningen ska alla produkter idag vara nivå 0- 
certifierade. Nästa steg är att en CD-skiva med nödvändig information ska 
levereras tillsammans med den fysiska produkten. Det betyder att all 
information rörande deras produkter ska vara strukturerad enligt IIT.  
 
ABB använder sig av ett affärssystem vid namn Baan. Systemet har används 
i ett tiotal år och har uppdaterats vid flera tillfällen. Instansdatat, det vill 
säga produktnamn, produktidentifikation och produktklassificering, finns 
lagrat i Baan via ordernummer. Datablad, ritningar och rutinprovsprotokoll 
finns som standarddokument på lokala hårddiskar i nätverket. De manualer 
som behövs samt miljödeklarationen kan hämtas från ABB: s egen globala 
databas, ABB Library.  
 
6.2 GATE 2 
Utifrån Industrial IT kraven på produktinformation och uppdrags-
beskrivningen från ABB samt intervjuer med berörd personal utformades en 
kravspecifikation. Programmet ska kunna hämta information från ABB: s 
affärssystem Baan, hämta dokument från PDM-systemet och komma åt 
hårddiskar på det lokala nätverket. Programmet ska även kunna komma åt 
den intranätbaserade databasen ABB Library. Dessutom ska ett stöd för 
ABB: s standard CD-brännare finnas.  
 
För att certifiera en produkt på informationsnivån måste produktägaren följa 
19 kontrollpunkter. Varje punkt beskriver vad som ska dokumenteras och 
om det dokumentet ska finnas med på den CD-skiva som levereras till 
kunden. 
 
Programmet ska fungera på så sätt att packaren endast ska skriva in 
ordernumret, på den order som han packar, i ett fält på datorn. Systemet ska 
med hjälp av det numret och uppsatta krav för dokumentation, hämta all 
produktinformation relevant för den ordern. 
 
6.3 GATE 3 
Stor fokus har här lagts på systemets utformning och design. Krav-
specifikationens punkter har utgjort grunderna till valet av system. 
 
Förslaget blev att ett redan utgivet program vid namn Aspect Object Builder 
(AOB) används som grund i det här projektet. AOB: n har använts i 
liknande projekt inom ABB och fungerat bra. AOB: n är en fristående 
applikation som tillåter att Aspect Framework-filer (afw-filer) skapas med 
god kvalitet och den kan även skapa CD-skivor med produktdokumentation 
som uppfyller nivå 0 enligt IIT-standard. 
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Det finns ingen standardkoppling mellan AOB: n och de system där 
produktdatat finns eftersom det finns så många olika typer av filservrar, 
PDM- och ERP-system, där data lagras.  Därför måste ett unikt  gränssnitt 
göras för just detta projekt, som hjälper AOB: n att samla in data som senare 
ska konverteras till xml-filer. 
 
För att få programmet godkänt enligt IIT kommer tester att genomföras i 
ABB: s speciella IIT-laboratorium i Västerås. Efter att de har godkänt 
systemet kan det implementeras. 
 
6.4 INDUSTRIAL IT 
Industrial IT är ett bra koncept, som vid en implementation skulle ge ABB-
produkterna en enhetlig struktur. IIT på högsta certifieringsnivån möjliggör 
en enklare övervakning på stora ställverk med hjälp av styrning via ett 
gränssnitt. Certifierade produkter kan enkelt kopplas till övervaknings-
systemet.   
 
Personalen på ABB i Ludvika har idag liten kunskap om IIT-konceptet. 
Förståelsen över vad IIT tillför produkterna är begränsad. För att öka 
förståelsen och kunskapen om IIT krävs att informationen blir mer 
lättillgänglig och bättre strukturerad. Det hjälper inte att bara divisionschefer 
och produktägare involveras i IIT-processen, det krävs att de som arbetar i 
produktion och försäljning också blir delaktiga.  
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
Nästa steg är att få systemet certifierat av IIT: s Testcenter i Västerås. För att 
få det certifierat måste först Gate 4 passeras. Med det menas då att utveckla 
det gränssnitt som ska hämta produktinformationen till varje order. Samt 
välja vilken typ av hårdvara som ska användas i CD-brännarprocessen och 
arbeta fram testplan och implementationsbeskrivning av systemet. Därefter 
ska en utförlig användarmanual tas fram. 

  
7.1 ANSÖKAN OM INDUSTRIAL IT-CERTIFIKATION 
Tillsammans med ansökan lämnas en Anpassningschecklista (CCL) in som 
är undertecknad av produktägaren. Den checklistan garanterar att särskilda 
egenskaper är uppnådda, att särskilda processer har följts och att särskilda 
tjänster finns tillgängliga. IIT-Testcentret har rätt att göra slumpmässiga 
granskningar hos produktägaren för att kontrollera uppgifterna i checklistan. 
Ansökningsformuläret med tillhörande checklista finns i en databas. 
Ansökan bekräftas av Testcentret och en överenskommelse om tidpunkt för 
test görs. En relevant testspecifikation tas fram och kostnaden för 
certifieringen bekräftas. 
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                                                                            I

BILAGA 1 
GATE 0 CHECKLISTA 

 
Gate Checklist   Gate 0

 Start of: 
Scope Phase 

Gate Objective 
Confirm that an early review of the idea and purpose 
has been done and basic questions for the proposed 
project are addressed 

 All Gate Meeting Participants and Steering 
Committee members clearly identified and informed 
about their roles 

 Project sponsor has appropriate investment 
authority 

 Current situation analyzed (process, information 
system and skills) and business needs identified 

 Business opportunity analyzed to determine its 
feasibility and business value 

 Steering committee and the project sponsor are 
briefed on the scope, objectives, timeline and 
budget (typically a project charter) 

 Buy-in and commitment from business 
management/representatives established 

 Preliminary business case is built and all 
stakeholders informed  

 
 

 Project costs measurement is in place  

 Involvement of other organizations has been 
discussed and other potential user identified 

 Risk factors identified and judged 

 Organization can afford the investment in the next 
phase and the expected investment for the whole 
project 

 Skilled resources required for the next phase 
identified and committed by all participating units 

 Steering committee approves passing this gate 
and proceeding with the project? 

 The project details will be entered into the project 
register  

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 

 



 
 

                                                                            II

GATE 1 CHECKLISTA 
 

Gate Checklist   Gate 1
End of: 
Scope Phase 

Start of: 
Requirements Phase 

Gate Objective 
Confirm that agreement is achieved on project scope, 
objectives, budget and timeline. 

 Current situation analyzed (process, information 
system and skills) and business needs identified 

 Business opportunity analyzed to determine its 
feasibility and business value 

 Critical requirements collected from stakeholders 

 Steering committee and project sponsor agree to 
the updated scope, objectives, timeline and budget 

 Buy-in and commitment from business 
management/representatives established 

 Business case is updated and all stakeholders 
informed, economic benefits and costs quantified  

 Existing solutions in ABB reviewed together with 
correct IS experts 

 

 Project costs updated  

 Risk factors identified and judged 

 Organization can afford the investment in the next 
phase and the expected investment for the whole 
project 

 Skilled resources required for the next phase 
identified and committed by all participating units 

 Steering committee approves passing this gate 
and proceeding with the project? 

 The project details will be updated in the project 
register 

 

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 

 

 



 
 

                                                                            III

GATE 2 CHECKLISTA 
 

Gate Checklist   Gate 2
End of: 
Requirements Phase 

Start of: 
Design Phase 

Gate Objective 
Confirm that the Business Case and requirements are 
agreed upon and that the project is described in 
sufficient detail to proceed  

 All steering committee members participated in this 
gate meeting including project sponsor 

 User requirements specification defined, prioritized 
and agreed on by all relevant stakeholders  

 Additional IS requirements defined and prioritized 

 Applicable ABB IS Architecture and Standards are 
identified and added to the technical requirements 

 Make or buy options assessed 

 Steering committee and project sponsor agree to 
the updated scope, objectives, timeline and budget 

 Buy-in and commitment from business 
management/representatives maintained 

 Interactions with other projects been identified, 
integrated in the work plan and related risks 
considered 

 Business case is updated to reflect final scope and 
budget and all stakeholders informed, economic 
benefits and costs quantified  

 Business Case assumptions and results refined 
and validated by a controller and stakeholders 

 Project costs updated  

 Any new involvement of other organizations has 
been discussed and additional potential users 
identified 

 Risk factors re-evaluated 

 Organization can afford the investment in the next 
phase and the expected investment for the whole 
project 

 Skilled resources required for the next phase 
identified and committed by all participating units 

 Steering committee approves passing this gate 
and proceeding with the project?  

 The project details will be updated in the project 
register 

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 

 

 



 
 

                                                                            IV

GATE 3 CHECKLISTA 
 

Gate Checklist   Gate 3
End of: 
Design Phase  

Start of: 
Development Phase 

Objective 
Confirm that there is agreement on system design and 
IS architecture. Confirm the Business Case and that 
activity planning is done and all consequences on 
timing, cost and potential risk are analyzed, also 
confirm appropriate architecture experts have been 
consulted 

 IS design is completed and IS application vendors 
selected  

 Reusable solution components in ABB identified 
and included in the design 

 ABB IS Architectural assessment done 

 Test, integration test and pilot approach is defined 

 High level concepts for implementation strategy, 
operations and support requirements have been 
worked out 

 IS Infrastructure requirements are identified and 
addressed 

 Verified critical design issues by a prototype 

 Best practices are included in the design 

 Actions been defined to mitigate the risks/resolve 
the issues and the related negative cash impacts 
have been considered in the Business Case 

 A Supply Manager been involved when negotiating 
with vendors, the Project Manager has ensured 
Supply Chain Management Process compliance for 
all project procurements? 

 Design is in line with the requirements specification 
and agreed scope  

 Design impact considered in the business case 
update 

 Steering committee and project sponsor agree to 
the final scope and objectives,  and revised 
timeline and budget  

 Buy-in and commitment from business 
management/representatives is maintained 

 Interactions with other projects been re-assessed 
and related risks considered 

 Business case is updated and all stakeholders 
informed, economic benefits and costs quantified  

 Existing solutions in ABB reviewed together with 
correct IS experts 

 Project costs updated  

 User costs for implementation and operations are 
understood and accepted by stakeholders 

 Risk factors re-evaluated after design 

 Organization can afford the investment in the next 
phase and the expected investment for the whole 
project 

 Skilled resources required for the next phase 
identified and committed by all participating units 

 Steering committee approves passing this gate 
and proceeding with the project?  

 The project details will be updated in the project 
register 

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 

 

 



 
 

                                                                            V

GATE 4 CHECKLISTA 
 

Gate Checklist   Gate 4
End of: 
Development Phase 

Start of: 
Validation Phase 

Objective 
Confirm that the developed and tested solution is 
ready for piloting. In large or complex projects it 
should include test experts. 

 Integration & test plans & protocols are defined 

 User manuals & user training material are ready 

 Operation & maintenance material is ready 

 Beta test plan is done (if appropriate) 

 Hosting locations for operations and support are 
identified 

 Infrastructure Service Level Agreements are 
defined and costed (the pilot must be run under the 
same conditions as the to come productive 
environment – just on a smaller scale) 

 Detailed process including final alignment with other 
processes is documented 

 Roll-back plan in case that the pilot fails, or G5 is 
not passed, is done 

 Implementation and support strategy decided and 
reviewed with stakeholders and with IS 
infrastructure? 

 Steering committee and project sponsor agree to 
updates to scope, objectives, timeline and budget 

 Business case is updated to reflect the devloped 
solution and all stakeholders informed, economic 
benefits and costs updated 

 Project costs updated  

 User costs for implementation and operations are 
understood and accepted by stakeholders 

 Risk factors re-evaluated 

 Organization can afford the investment in the next 
phase and the expected investment for the whole 
project 

 Skilled resources required for the next phase 
identified and committed by all participating units 

 Steering committee approves passing this gate 
and proceeding with the project?  

 The project details will be updated in the project 
register 

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 

 
 



 
 

                                                                            VI

GATE 5 CHECKLISTA 
 

Gate Checklist   Gate 5
End of: 
Validation Phase 

Start of: 
Implementation Phase

Objective 
Confirm that by the solution is verified by the pilot test 
and that the plan for implementation and the business 
case are realistic.  

 All steering committee members participated in this 
gate meeting including project sponsor  

 Pilot assessment and Error Finding list reviewed 
and completed 

 Implementation plan finalized 

 Site implementation material published 

 Communication material published 

 Implementation readiness assessed and approved 

 Implementation plan is realistic regarding time for 
user training, migration from old solutions and 
proper change management activities 

 Operations and Support in place 

 Training prepared 

 Certify the IS solution for Industrial IT (where 
appropriate) 

 Planned benefit documented in Business Case 
been confirmed with the participating organizations 
in the pilot 

 Participating organizations are committed to the 
implementation plan, both from cost and resource 
aspects 

 Detailed process including final alignment with other 
processes is documented 

 Data sources are populated 

 Actions been defined to mitigate the risks/resolve 
the implementation issues and the related 
negative cash impacts have been considered in 
the Business Case  

 Interactions with other projects in implementation 
been identified and related risks considered 

 Business case is updated and all stakeholders 
informed, economic benefits and costs quantified  

 Project costs updated  

 User costs for implementation and operations are 
updated from the pilot experience and are 
understood and accepted by stakeholders 

 Implementation risk factors re-evaluated 

 Organization can afford the implementation 
investment in the next phase 

 Skilled resources required for the next phase are 
identified and committed by all participating units, 
especially locally 

 Steering committee approves passing this gate 
and proceeding with the project?  

 The project details will be updated in the project 
register 

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 

 



 
 

                                                                            VII

GATE 6 CHECKLISTA 
 

Gate Checklist   Gate 6
End of: 
Implementation Phase 

Start of: 
Benefits Delivery 
Phase 

Objective 
Confirm that implementation plan is completed and 
formally close the project and ensure that operational 
elements are in place  

 Plan to monitor usage, benefits and stakeholder 
satisfaction is active 

 Plan to monitor operations and support 
performance is active 

 Project documentation is properly archived 

 Handover to process/product manager is ready 

 Experiences collected and actions defined for 
continuous improvement  

 Experiences from the project been collected and 
shared with the rest of the organization 

 Operational performance/cost, has been reviewed 
and improvement identified 

 Actual level of usage and benefits have been 
compared to the usage forecast in the business 
case 

 Actions been defined/queries been raised to 
improve the stakeholders acceptance/satisfaction? 
Based on the regular stakeholders satisfaction 
monitoring  

 Project has been properly handed-over to the 
Product Manager (no outstanding project issues 
left and project resources have been released) 

 Business case is revised and the basis for 
benefits measurement agreed with all 
stakeholders  

 Project costs updated and close project cost 
center 

 Gate 7 date agreed (typically 6-12 months after 
Gate 6) 

 Steering committee approves passing this gate 
and closing the project  

 All stakeholders, including the steering committee, 
are fully briefed on project closure 

 Group Application Register is updated  

 The project details will be updated in the project 
register 

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 

 



 
 

                                                                            VIII

GATE 7 CHECKLISTA 
 

Gate Checklist   Gate 7
End of: 
Benefits Delivery Phase 

Objective 
Confirm that business case is on track by evaluating 
status of the implemented solution. Also confirm that 
lesson learned have been acted upon 

 Experiences collected, incl. actual benefits and 
compared to the business case  

 Lessons learned collected and respective actions 
defined for future projects 

 Actions been defined/queries been raised to 
improve the stakeholders acceptance/satisfaction?  

 All potential benefits gained from usage of the 
product been realized at all sites 

 Support process is working well 

 Feedback from users regarding ideas for 
improvements and higher benefit are captured  

 The project details will updated in the project 
register 

 Project sponsor has been informed 

 Steering committee approves passing this gate 
and completing the project 

Sign Off 
Project Title: Project ID: Date: 

Project Manager: Project Sponsor: 
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BILAGA 2 
 

INTERVJUGUIDE 
 
 

• Beskriv Din arbetsuppgift. 

• Känner Du till Industrial IT? 

• Hur får kunden dokumentationen från Er idag? 

• Vilka dokument skickas till kund idag? 

• Var finns de idag? 

• Förklara ERP, PDM och IIT. 

• Beskriv händelseförloppet från att en beställning tas emot. 

• Kan kunden själv gå in och beställa? 

• Hur identifieras varje order? 

• Hur skulle Du vilja att kunddokumentationen hanterades? 


