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Intresset växer för SiteCon. Fler och fler kunder har fått upp ögo-

nen för programvaran och dess unika egenskaper. Inom Consultec 

kommer den ökande efterfrågan inte som någon överraskning. 

– Vi själva har länge sett programvarans potential och nu ser 

det ut som att den har hittat sitt marknadsfönster. Därför stärker 

vi nu våra resurser så att de nya kunderna snabbt ska komma 

i gång med SiteCon, säger Anders Karlsson, vd för Consultec 

ByggProgram.

TYDLIGA OCH EFFEKTIVA  
ARBETSMETODER

Nu börjar alltså efterfrågan växa sig 
riktigt stor för SiteCon på den svenska 
byggmarknaden. Både helt nya kunder 
och befintliga kunder till Consultecs 
övriga program ser i allt större utsträck-
ning  nyttan av att ta hjälp av SiteCon i 
sin verksamhet. 

– Det stämmer att SiteCon har fått 
ett rejält uppsving och vi får hela tiden 
in nya förfrågningar. Jag tror att det 
bland annat beror på att fler har insett 
vilka fördelar programmet för med sig 
främst i form stora interna effektivitets-
vinster. Samtidigt är det nog många som 
ser SiteCon som ett sätt att ytterligare 
utnyttja den fulla potentialen hos sina 
andra Consultec-produkter, berättar An-
ders Karlsson.

NYANSTÄLLNINGAR FÖR ATT  
MÖTA KUNDERNAS BEHOV

För att möta marknadens efterfrågan 
och tillgodose de nya kundernas behov 
stärker nu Consultec upp organisationen 
kring SiteCon. Anders Karlsson berättar:

– Kunderna får ut absolut mest av 
SiteCon om programvaran redan från 
dag ett är anpassad efter deras värld 
och sättet de arbetar. 

För att de nya kunderna snabbt ska 
komma igång med SiteCon utökar Con-
sultec resurserna som hanterar detta. 

Ett led i satsningen på SiteCon är det 

DM-utskick med information som går 

till utvalda delar av branschen. 
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SiteCon beskrivs ofta som det skräd-
darsydda stödet i vardagen för projekt-
ledare, hantverkare, platschefer och ar-
betsledare. Programvaran används som 
en egen privat assistent som hjälper till 
att administrera alla de moment som in-
går det dagliga arbetet. Tack vare tids-
registreringen blir det lätt att hela tiden 
vara uppdaterad på hur många timmar 
som verkligen har lagts ner på projektet. 
Samtliga tider registreras, vilket skapar 
ett komplett underlag för fakturering. 
Eftersom alla dokument som ingår i ett 
projekt kan hanteras i programmet ges 
samtliga inblandade i företaget tillgång 
till den information och de uppgifter de 
behöver. Dessutom kan alla dessa doku-
ment snabbt skapas med hjälp av färdi-
ga mallar, vilket sparar en hel del tid.

– Dessutom är funktionen med ÄTAre-
gistrering mycket uppskattad bland våra 
kunder. Den gör att de inte missar några  
tilläggsarbeten, vilket säkerställer att de 
verkligen får betalt för allt arbete i varje 
projekt, säger Anders Karlsson.   

Förstärkningarna syns till viss del på 
försäljningssidan, men framför allt stär-
ker man upp säljsupporten för att säker-
ställa att kunden enkelt och kostnads-
effektivt kommer igång med SiteCon 
och att programmet anpassas maximalt 
efter kundens förutsättningar. Dessutom 
förstärks den tekniska supporten för att 
säkerställa att företagets SiteCon-kun-
der har bästa möjliga stöd i den fortlö-
pande verksamheten.

EN FRAMTID MED  
POSITIV UTVECKLING

Enligt Anders Karlsson är nyanställning-
arna en första åtgärd för att Consultec 
ska stå rustade inför den framtid som 
väntar:

– Vi räknar med en fortsatt stark 
utveckling för SiteCon och att intres-
set kommer att fortsätta att stiga. Men 
med de nyanställningar vi gör och den 
allmänna satsningen, har vi skapat goda 
förutsättningar att tillgodose den väx-
ande kundkretsens behov i dagsläget.

SITECON PÅ 
STARK FRAMMARSCH
CONSULTEC SATSAR FÖR ATT MÖTA MARKNADENS BEHOV

SiteCon har fått ett rejält uppsving och vi får 

hela tiden nya förfrågningar, säger Anders 

Karlsson, vd Consultec ByggProgram.



3

På Consultec ordnar vi utbildningar för våra 
kunder på ett flertal platser. Här är ett urval:

BidCon Bygg 
Grundkurs Gbg  20 nov
Grundkurs Link 27 nov
Rep. & forts Link 28 nov

BidCon Anläggning
Grundkurs Sthlm  28 nov
Rep. & forts Sthlm 29 nov
Grundkurs Svall 4 dec

SiteCon 
Grundkurs Bygg/Anl Sthlm 23 nov

PlanCon 
Grundkurs Bygg/Anl Gbg 21 nov 
Grundkurs Bygg/Anl Sthlm 5 dec

För fler utbildningar, se www.consultec.se

LexCon-BidCon 6.80
Version 6.80 innehåller en databasuppdate-
ring där normal prisjustering är utförd men 
också en del andra detaljer så som att i sys-
tembyggdelstyper för ytterväggar har gips-
skiva byts från b=1200 till b=900. Dessutom 
är hållfasthetsklasser för virke ändrad i en-
lighet med SS-EN 338 och tryckimpregnerat 
virke försedda med träskyddsklasser enligt 
Nordiska Träskyddsrådet. En programfunk-
tion vi vill lyfta fram är att när man impor-
terar artiklar kan man spara importformatet 
för att enkelt kunna göra en likadan import 
vid ett senare tillfälle. 

DDS 6.41 
ArkPartner: Balkar, pelare och skorstenar 
som objekt. Snittmarkeringar som Java-
Script. Nytt koncept för dörr/fönsterschema. 
Uppdatering via Internet. Många nya symbo-
ler. Projekt via e-post.
KonstruktionsPartner: Nytt upplägg för 
Bjälkar/bjälkesparametrar. Isolering. Förenk-
lad plan med nya möjligheter. Bättre kontroll 
på kaplistor.

ElWind 2.60 SP2
Denna ServicePack innehåller framför allt en 
ny databas, men utveckling har även skett 
av vissa programfunktioner. I denna Service-
Pack vill vi även göra er uppmärksamma på 
ett par ”konflikter” i prislistan.  
 
FebDok 4.0
Denna version kommer i november och inne-
håller nya och användarvänliga skärmdialo-
ger, bl a en grafisk bild på gruppen som man 
skapar. Dessutom en ny uppdaterad databas 
med inställningsmöjligheter för elektroniskt 
och tidsfördröjda skydd som ger många möj-
ligheter för inställbara skydd. Det finns även 
olika utgåvor av SS424 14 24 att dimensio-
nera efter samt att övergå från t ex utg5 till 
utg6. Möjlighet att skriva ut (och lagra) alla 
utskrifter i pdf-format. Detta är bara några 
av de nyheter som finns i 4.0.

Nya VVS-prislistor!
Planerad release i slutet av novemer. Dess-
utom kommer 2007 års inventeringslista 
att finnas tillgänglig i mitten av december. 
Inventeringslistan kan beställas på vår hem-
sida www.consultec.se eller direkt på www.
katalogtjanst.se.

Sedan 2003 Ingår Consultec i Londonbaserade Eleco-koncernen. 
Mike McCullen är ytterst ansvarig för all mjukvara inom Eleco-
koncernen. Han menar att Consultec är en viktig del av koncer-
nens verksamhet.

– Consultec har ett mycket bra och brett mjukvarusortiment med stor mark-
nadspotential, inte minst ute i Europa och USA. Men vägen till den internatio-
nella marknaden är inte alltid så enkel, så vi kommer att ta det bit för bit. 

Det kan också bli aktuellt med fler förvärv som kan förstärka närvaron på 
vissa marknader samt bredda Elecos totala erbjudande. Men för att företag 
ska vara intressanta så ska de dels visa upp lönsamhet, dels ha en egen stark 
ledning. Mike tycker nämligen att det är viktigt att varje företag i koncernen 
har en egen livskraft.

– Consultec är ett välskött företag som genom förvärv och egen utveck-
ling vuxit sig starkt och skapat en dominerande ställning på den svenska 
marknaden. 

För Eleco betyder det att man nu i sitt mjukvaruutbud har hela kedjan 
från visualisering och konstruktionsberäkning via kalkylering och planering 
till genomförandefasen med projektstyrning.

– Viktigast för Consultec just nu är att behålla sin ledande ställning inom 
byggsektorn. Det gör man genom fortsatt utveckling av sina program och att 
ligga i framkant vad gäller branschens behov. 

MIKE TROR PÅ 

CONSULTEC

RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Mike McCullen, Eleco Plc.
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– Vi har alltid sett till att de som re-
kryteras har den höga kompetens som 
våra kunder kan förvänta sig av oss 
inom APQ EL. Det har gjort resan lätt-
tare mot att få ökat förtroende och nya 
stora uppdrag. 

ANPASSAD PROGRAMVARA

En annan förklaring till företagets fram-
gångar kan förklaras med den målmed-
vetna marknadsföring som bedrivits, 
både i radio och via internet. 

FAKTA APQ EL

Företag: APQ EL AB    

Antal anställda: 88

Omsättning: 50 mkr

Verksamhet: Elinstallationer, tele, larm, 

nätverk och passersystem, TV-bevakning

Consultecprogram som används: SiteCon, 

PlanCon, ElWind

Webbplats: www.apqel.se

ROLAND SOLLERHED
KUNDCOACH CONSULTEC

”Roligt att se att APQ EL, som var ett 
litet företag när de köpte våra program 
för några år sedan, har lyckats växa till 

närmare hundra anställda. Med våra 
produkter har de fortfarande mycket 

bra koll på verksamheten.”  

APQ EL har gjort ett framgångsrikt intåg i elbranschen. 2006 fick företaget 

Dagens Industris Gasellpris för att man var Skåneregionens snabbast växande 

företag. I takt med att företaget har expanderat har deras olika Consultec-program 

spelat en allt viktigare roll i arbetet. 

Framgångarna har kommit fort för APQ 
EL. Sedan starten 2000 i Trelleborg har 
företaget växt till att i dag ha 88 an-
ställda och en omsättning på nästan 50 
miljoner kronor. Företagets vd, Andreas 
Qvarfort, berättar: 

– Ganska omedelbart efter att vi star-
tade 2000 fick vi en hel del större en-
treprenader, vilket gjorde att vi utökade 
personalstyrkan för att hinna med alla 
uppdrag. 

Med utökad verksamhet uppstod 
även ett behov av verksamhetsanpas-
sad programvara, både i arbetet med 
att snabbt kunna ta fram säkra kalkyler 
och för att samordna den dagliga verk-
samheten. Man valde att vända sig till 
Consultec och köpte in både ElWind och 
SiteCon.   

NOGGRANN REKRYTERING

När företaget drog igång sin verksam-
het i Malmö i februari 2007 var det i stor 
skala redan från början. Företaget fick 
med en gång en rad stora projekt, bland 
annat nya Malmö stadion, kvinnokliniken 
i Malmö och två olika hotellprojekt. I dag 
har man 62 anställda i Malmö. 

– Eftersom vi kom in så snabbt på 
marknaden i Malmö anställde vi många 
medarbetare direkt och vi var väldigt 
noga med att anställa rätt typ av folk. 

Andreas Qvarfort menar att just nog-
grannheten i rekryteringsarbetet är en 
av förklaringarna till framgångarna för 
APQ EL.

4

APQ EL 
I MALMÖ 

KUNDCASE

Andreas Qvarfort, vd  APQ EL

– Vi befinner oss ju mitt i en högkon-
junktur och har lyckats bra med att göra 
oss ett namn på marknaden. Folk har 
fått upp ögonen för oss bland annat tack 
vare en genomtänkt marknadsföring, 
men kanske framför allt genom vi har 
varit delaktiga i en rad uppmärksamma-
de projekt, säger Andreas Qvarfort.   

För att få en bra samordning och ar-
betsstruktur på Malmökontoret använ-
der APQ EL de sedan tidigare inarbetade 
ElWind och SiteCon samt även PlanCon. 

– Vår kontakt med Consultec har 
alltid varit bra och de har programvara 
som anpassats precis efter den verk-
samhet vi bedriver. Just att de olika pro-
grammen går att kombinera med varan-
dra underlättar vårt arbete. Det är lätt 
att både uppdatera och jämföra priser i 
ElWind. Att programmet dessutom är in-
tegrerat med SiteCon gör det enkelt att 
bedriva ett effektivt arbete.  
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Det finns några företag som har 
varit med ända sedan StairCon 
började utvecklas i slutet av 1990-
talet. Ett av dem är Snickarlaget 
i Sävsjö AB. Magnus Gustafsson, 
CAD-ansvarig inom företaget, be-
rättar: 

– Vi var ett av företagen som 
kom med en förfrågan till Con-
sultec om de kunde utveckla ett 
CAD-program för trappritningar.

Den småländska Snickarlaget i Sävsjö 
är en av landets ledande trapptillver-
kare, med en omsättning på 75 miljoner 
kronor. Sedan starten 1983 har företa-
get växt till att i dag ha 41 anställda och 
levererar trappor till många av landets 
största hustillverkare och entreprenö-
rer. I Snickarlagets utbud finns ett stort 
antal industridesignade trappor av olika 
modeller, men även en kollektion av 
designtrappor för kunder med speci-
ella önskemål. Företaget är ensamma 
i branschen om att ha tagit hjälp av en 
formgivare som har utformat en design-
kollektion där trapporna blir en del av 
arkitekturens helhet i personlighet och 
stil. 

– Vi vill att arkitekter och huskon-
struktörer ska ta med trapporna tidi-
gare i processen när de utformar sina 
hus. Trappan ska helt enkelt vara en av 
de grundläggande delarna i huset, säger 
Magnus Gustafsson. 

KUNSKAP OM HANTVERKET

Från starten 1983 fram till att företa-
get 1986 skaffade sin första program-

vara för CAD togs alla ritningar fram för 
hand. Fortfarande i dag finns det flera 
anställda kvar på CAD-avdelningen som 
var med redan på tiden före CAD. 

– Det är en värdefull tillgång för oss 
att ha den kunskapen inom företaget, 
folk som kan hantverket från grunden. 
På den gamla tiden tog det oss kanske 
två dagar att ta fram en ritning som vi 
kunde visa upp för kunden. I dag tar det 
oss en halvtimme att ta fram samma 
ritning, som dessutom kan visas i 3D-vy 
om man vill, säger Lars-Erik Eriksson, en 
av Snickarlagets ägare.

BRANSCHBESLUT INOM SNIRI

Det första cad-verktyget som köptes in 
var en tysk, dos-baserad produkt som an-
vändes fram till slutet av 1990-talet. Pro-
grammet fungerade bra och underlätta-
de naturligtvis arbetsprocessen, jämfört 
med hur det var när alla ritningar togs 
fram för hand. Men det fanns emeller-
tid ett behov av ett hållfasthetsprogram 
som kunde användas i kombination med 
cad-verktyget. Efter ett branschbeslut 
1999 inom SNIRI, Snickeriernas riksför-
bund, beslutade man att gemensamt 
sondera marknaden efter ett företag 
som kunde ta fram ett program som var 
anpassat för trapptillverkning som även 
hanterade hållfasthet.  

SNIRI vände sig till Consultec, som 
var positiva och tog sig an uppgiften.

SNICKARLAGET MED I PROCESSEN

Consultec utvecklade i samarbete med 
både svenska, finska och norska trapp-
tillverkare en ny, Windowsbaserad pro-

gramvara för cad-ritning av trappor. Ett 
av de företag som var med i processen 
var Snickarlaget. 

– Consultec var riktigt bra på att ta 
till sig våra synpunkter och resultatet 
blev ett cad-verktyg som verkligen mot-
svarade våra förväntningar, berättar 
Magnus, som menar att StairCon i dag 
är ett program som är väl anpassat efter 
deras behov. Framför allt är det väldigt 
smidigt att snabbt ta fram ritningar uti-
från varje kunds specifika krav. 

BETATESTARE AV  
NYA VERSIONER

Snickarlaget i Sävsjö är ett av företa-
gen som fungerar som betatestare när 
Consultec är på gång att släppa ut en 
ny version av StairCon. Innan produkten 
släpps på marknaden testar Snickarla-
get versionen under en period, för att 
ge verksamhetsbaserade synpunkter 
på hur programvaran fungerar. Magnus 
Gustafsson beskriver sin relation med 
Consultec som mycket givande:

– De har tekniskt mycket kompetent 
personal som samtidigt är trevliga och 
väldigt lätta att få kontakt med. För oss 
är det guld värt att ha den tekniska kom-
petensen inom landets gränser.    

SNICKARLAGET  
I SÄVSJÖ 
HAR VARIT MED FRÅN FÖRSTA BÖRJAN

CONTEXT PORTRÄTTERAR PIONJÄRERNA:

FAKTA SNICKARLAGET

Antalet anställda: 41 st

Omsättning: 75 mkr

Verksamhet: Tillverkar trappor

Consultecprogram som används: StairCon

Webbplats: www.snickarlaget.se

SAMUEL SUNDSTRÖM
KUNDCOACH CONSULTEC

”Snickarlaget är drivna användare som 
verkligen nyttjar systemets fördelar. 
Samarbetet med dem är utvecklande 

för oss tack vare all värdefull feedback.”

Magnus Gustafsson  

och Lars-Erik Eriksson,  

Snickarlaget i Sävsjö.
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– Företagen i branschen 
blir allt mer intresserade av 
avancerade tekniska hjälp-

medel i sin verksamhet.  
Det är visserligen en inves-
tering, men när driften väl 

är igång är de billiga och 
kostnadseffektiva, säger 

Peter Boström.

2007 har varit ett mycket fram-
gångsrikt år för CAD-verktyget 
DDS Huspartner. Många företag 
visar ett stigande intresse för att 
satsa på avancerad teknik. 

Bara under första halvåret 2007 har 
kundlistan hos DDS Huspartner ökat 
med 25 %. En viktig förklaring till fram-
gångarna är att Consultec har tagit ännu 
ett steg i sin kundanpassning av produk-
ten. Peter Boström ansvarig för DDS på 
Consultec Arkitekter och Konstruktörer, 
berättar:

– Vi har utvecklat ett ännu mer an-
vändarvänligt gränssnitt för DDS Hus-
partner. Det har gjort att verktyget har 
blivit så lätt att använda att den intro-
duktionsutbildning för våra kunder som 
tidigare tog tre dagar nu har halverats.

Ett bredare och enklare program har 
även utökat kundkretsen med flera olika 

POSITIV UTVECKLING  
FÖR DDS HUSPARTNER

typer av företag. Tidigare bestod kun-
derna nästan uteslutande av stora, eta-
blerade husföretag som bygger 50 hus 
och uppåt varje år. Numera finns även 
små enmansföretag och konsulter bland 
kunderna. Den ökade orderingången har 
lett till nyanställningar och en mycket 
positiv syn på framtiden. 

– Den högkonjunktur som vi befin-
ner oss i är självklart en förklaring till 
våra framgångar. Men vi ser framför allt 
att företagen i branschen blir allt mer 
intresserade av avancerade tekniska 
hjälpmedel i sin verksamhet. Det är vis-
serligen en investering, men när driften 
väl är igång är de billiga och kostnads-
effektiva, säger Peter Boström. 

Mycket av kontakten med nya och 
befintliga kunder sker på distans via da-
torn. Tack vare programmet GoToMee-
ting kan Consultecs kundcoacher från 
sitt eget kontor köra demovisningar 

direkt på kundens dator. Metoden är 
mycket uppskattad bland kunderna och 
underlättar både demonstrationer och 
fortlöpande support.    

I september lanserades DDS Huspart-
ner 6.41, som är mer objektsorienterad 
än sin föregångare och även hanterar 
Windows Vista.

– Som kund har vi hela tiden möjlighet 
att påverka utvecklingsarbetet med 
DDS Huspartner. Det ser jag som en av 
Consultecs starkaste egenskaper, säger 
Patrik Lagerqvist, CAD-ansvarig inom 
småländska Eksjöhus. 

Företaget har använt DDS Huspartner 
ända sedan 1988. Med sina 150 anställda 
och 500 miljoner kronor i omsättning är 
Eksjöhus i dag ett av Sveriges ledande 
företag inom kundanpassade trähus. 
I arbetet med sina byggsystem är DDS 
Huspartner ett CAD-program med egen-
skaper som motsvarar företaget ambi-
tioner. Patrik Lagerqvist berättar:

– En av de fördelar vi uppskattar mest 
med programmet är att det hanterar 
hela kedjan i vårt arbete. Vi tar snabbt 

EKSJÖHUS ERFAREN 
ANVÄNDARE AV DDS

fram arkitektritningar och kan sedan en-
kelt från dessa generera tillverkningsrit-
ningar. Dessutom får vi styrdata som 
används i fabrikstillverkningen av våra 
byggkomponenter. 

Efter att ha använt DDS Huspartner i 
nästan 20 år har Eksjöhus varit med om 
hela den utveckling som programmet 
har genomgått. Patrik Lagerqvist åker 
regelbundet på träffar med DDS Hus-
partners användarförening och sitter 
även med i föreningens styrelse.      

– Som kund har du en bra och nära 
kontakt med utvecklingsavdelningen 
inom Consultec. Du känner verkligen att 
du är delaktig i deras utvecklingsarbete 
och de har en bra förmåga att ta till sig 
våra åsikter.
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MORDEN I MIDSOMER
Det kan handla om att vi i våra program mås-

te beakta byggbranschens utveckling såsom 

nya material, produktionsmetoder, metoder 

för att driva projekt m m. Men det handlar 

också om att vi måste utvecklas med den 

teknik som vi använder. Nya operativsystem, 

nya datorer, kommunikationslösningar, mo-

bila lösningar m m. Ett samarbete med våra 

systerbolag inom Eleco kan ge oss möjlighe-

ter till ökade resurser för utveckling av våra 

produkter. Det kan också ge oss i Sverige och 

i Skandinavien möjligheter att ta tillvara goda 

influenser på hur byggmarknaden fungerar 

på de Brittiska öarna, samtidigt som vi kan 

dela med oss av våra erfarenheter. Således är 

det med tillförsikt och med en hel del nyfiken-

het som jag och mina kolleger ser tiden an 

för våra utblickar utanför Skandinavien.

Nyligen gjorde jag, på uppdrag av Consultec, 

en resa till Oxford. Jag fick då förmånen att 

åka taxi med Thame Taxi mellan flygplatsen 

Heathrow och Oxford. En resa där den ytterst 

verbale chauffören avverkade olika ämnen i 

en rask takt. Det var uttalanden om huruvida 

SAAB var lämpad som en taxibil (det var en 

SAAB vi åkte i), trafiksituationen i London, 

utländska lastbilschaufförers vara eller inte 

vara på engelska vägar m m. 

Slutligen redogjorde vi för varandra våra 

respektive hemorters placering, dess för-

tjänster och eventuella mindre goda egenska-

per. Chauffören deklarerade stolt att i hans 

lilla stad Thame, en liten bit utanför Oxford, 

hände det lite då och då att tv-serien Morden 

i Midsomer spelades in. Jag berättade att 

denna tv-serie med framgång exporterats 

till Skandinavien. Nu var inte syftet med mitt 

Lindsténs Elektriska AB, medlem i Elkedjan:

riktigt motsvarade våra behov. En av 
fördelarna med ElWind är att det är ett 
Windowsbaserat program som går att 
använda i servermiljö.

SMIDIG ÖVERGÅNG

I och med att antalet anställda hade bli-
vit fler och verksamheten var förlagd 
till flera olika orter, behövde Lindsténs 
Elektriska ett hjälpmedel som enkelt 
kunde ge alla arbetsledare och anställda 
tillgång till aktuella prislistor och rele-
vant information. 

– Eftersom vi har ElWind på server 
kunde vi uppdatera alla prislistor direkt i 
programmet och alla fick tillgång till det 
med en gång, säger Johnny Petré.

En annan avgörande faktor som gjor-
de att man valde att gå över till ElWind 
var att programmet går att integrera 
med SiteCon. Johnny Petré ville ha ett 
program som kunde ge tydligare struk-
tur och underlätta effektivt arbete. Han 
kom fram till att SiteCon var det bästa 
alternativet och programmet köptes in 
några månader efter att man hade skaf-
fat ElWind. Och övergången har gått 
smidigt. 

– Det blev ett lyft för hela företa-
get när vi tog steget över till Con-
sultecs kalkylprogram. Fördelarna 
har varit många och dessutom har 
vi stor nytta av att programmet 
går att integrera med SiteCon, sä-
ger Lindsténs Elektriska AB:s vd 
Johnny Petré.

Lindsténs Elektriska AB utför alla typer 
av elinstallationer och säljer även el-
produkter i tre olika butiker. Huvudkon-
toret ligger i Tomelilla och man bedriver 
även verksamhet i Ystad, Simrishamn 
och Sjöbo. Företaget har expanderat en 
hel del under de senaste åren och har i 
dag närmare hundra anställda. 

Som delägare i Elkedjan har Lind-
sténs Elektriska under flera år använt 
samma kalkylprogram som de flesta an-
dra företagen inom samma grossistked-
ja. Men för ett par år sedan bestämde 
man sig för att det var dags att byta till 
ett program som passade verksamheten 
bättre. Valet föll på ElWind. Johnny Pet-
ré berättar:

– Allt eftersom företaget växte kände 
vi att det kalkylprogram vi använde inte 

– Det tar ju alltid lite tid att implemen-
tera nya program i arbetsgruppen. Men 
tack vare Consultecs utbildningspro-
gram är alla våra medarbetare på banan 
vad gäller ElWind och så gott som alla 
har kommit igång med SiteCon. 

SER FRAM EMOT BIDCON EL

Johnny Petré ger stort beröm till den 
support hans företag får av Consultec.

– Vi har bra kontakt med deras kund-
coacher och de är alltid öppna för att ta 
emot våra synpunkter. Det känns verkli-
gen att det är ett företag som inte går i 
stå, utan alltid vill bli bättre. En del för-
ändringar har de redan genomfört och 
när BidCon EL kommer tror jag att det 
innehåller ytterligare några förbättring-
ar.  Det ska bli spännande att ta del av.

LYCKAT BYTE AV KALKYLPROGRAM

besök i Midsomer att fastna i någon mord-

utredning, utan att försöka utröna om Con-

sultec kan exportera något av våra IT-verktyg 

till de Brittiska öarna. Således var jag på väg 

att besöka ett av våra systerbolag inom Ele-

co-koncernen. Vi har ju i dag program som är 

väl etablerade i Sverige och som har en hög 

teknisk kvalitet. Dessa verktyg borde vara in-

tressanta även utanför vår blågula värld.

För er som kund till oss på Consultec kan-

ske man då kan ställa sig frågan vad detta 

ska tjäna till? Kommer kunderna i Sverige att 

hamna på undantag? Blir exempelvis kalkyl-

programmet BidCon bättre av detta?

Vi på Consultec ser en internationalisering 

som en möjlighet, både för er som kunder 

som för oss som IT-företag, att både bredda 

och förbättra oss. Våra program är i dag väl 

fungerande, men behöver ständigt utvecklas. 
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Johnny Petré, vd Lindsténs Elektriska AB.



SVERIGE

PORTO BETALT

När jag började med att räkna på elinstallationer 1981 på Elanalys gjordes allt 

manuellt. Allt skrevs ned på papper, som sedan renskrevs och prissattes. Mot 

denna bakgrund utvecklade vi det första kalkylprogrammet som egentligen 

bara var en ordbehandlare och räknemaskin. Det manuella arbetet med att föra 

ned mängderna på papper först, på så kallade ”mätningsprotokoll”, var kvar. 

   

Vi utvecklade programmet i första hand för att göra vårt egna jobb på Elanalys 

enklare. Då var vi en så kallad beräkningsbyrå som hjälpte elinstallatörer med 

att ta fram underlag som de sedan baserade sina anbud på. Det visade sig gan-

ska snart att motsvarande kalkylprogram inte fanns på marknaden. Vad som 

gjorde det möjligt för oss att kunna utveckla programmet var att datorerna, så 

kallade PC, kom med lite större lagringskapacitet. Maskinen vi började med, en 

Victor/Sirius var på 10 Mb och vi hade MS-Dos 1.25 i den. Vi var tvungna att ha 

så stort minne för att klara prislistan som omfattade cirka 17 000 artiklar mot 

dagens ca 200 000. Jag minns att prislistan kom på en 8 tums diskett. På den 

tiden kallade vi den ”runsten”.

Intresset för vad vi utvecklade var stort hos en del elinstallatörer så i september 

1985 visade vi vår första version av Elkalk för Vanadis Elektriska i Stockholm 

och 1986 levererade vi Elkalk 2. Därefter har det bara rullat på. Med den sista 

versionen Elkalk 5 försvann det manuella arbetet med att skriva ned mängder 

på papper genom att vi digitaliserade ”mätningsprotokollen”. Elkalk 5 var i gång 

till 1997 som då ersattes av ElWind 2. Hela utvecklingen av programvaran har 

skett ur den verksamhet vi bedriver. Vi kommer på idéer som vi snabbt kan 

testa och tillföra programmen. Det är många gånger man lutat sig tillbaka i 

stolen och tänkt att detta måste gå att göra lättare. Minsta motståndets lag är 

det som gäller.

Efter tio år med ElWind är det nu dags att gå in i en ny generation kalkylpro-

gram – BidCon. Nu ställs det stora krav på att kalkylprogrammen ska integre-

ras med andra applikationer på helt annat sätt än 

tidigare. Samverkan med CAD-program, tidsplaner 

och projektstyrning ställer stora krav på BidCon. 

Utvecklingen sker nu på en mycket bredare bas än 

tidigare. Detta innebär att vi får en mycket större 

erfarenhetsbank samlad under samma tak. Min 

stora förhoppning nu är att ni ”gamla” ElWindan-

vändare ska känna igen er i denna nya miljö. Myck-

et är ju sig ändå ganska likt. Det gäller att samla 

ihop en massa materiel som sedan ska prissättas 

och leda fram till ett anbud och hoppas på att man 

har missat så lite som möjligt.

CONSULTEC  Box 709  931 27 Skellefteå  
Tel 0910-878 00  info@consultec.se  www.consultec.se

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn, tack.

KRÖNIKA: UTVECKLINGEN MOT MORGONDAGENS KALKYLPROGRAM

HANS BERGKVIST
KALKYLATOR / KUNDCOACH 

CONSULTEC
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NYANSTÄLLDA

HANNA LARSSON

JOHAN NILSSON

THERESE WIKSTRÖM

PEHR LUNDSTRÖM

DET VAR DÅ...
Hanna Larsson är ny på Con-

sultec System och kommer att 

arbeta med StairCon support, 

utbildning, dokumentation 

m m, tillsammans med övriga 

StairCon kundcoacher. Hon är 

civilingenjör inom Träteknik och 

kommer närmast från Franke 

Futurum AB där hon arbetat 

som produktsamordnare. 

Johan Nilsson, stationerad i 

Göteborg, utökade Consultec 

ByggProgram i augusti.  

Johan har en lång historia 

som egen företagare i bygg-

branschen och känner väl till 

våra produkter. Han kommer 

att jobba som kundcoach med 

inriktning mot SiteCon. 

Therese Wikström är ny på 

Consultec ByggProgram. 

Hennes främsta uppgifter blir 

att jobba med after sales för 

SiteCon. Hon har bland annat 

läst ekonomi och har en fil 

mag i informationsvetenskap.

Consultec Arkitekter & 

Konstruktörer AB får förstärk-

ning av Pehr Lundström. Han 

kommer att ingå i A-gruppen 

som projekterings- och projekt-

ledare. Byggkontroll och kalkyl 

kommer också att höra till 

hans uppgifter. Pehr kommer 

närmast från PEAB.


