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Sustainability Circle (SC) är en tankesmedja med uppdrag att verka för industriell hållbarhet. Det gör vi genom 
att förverkliga en nollvision avseende haverier genom Smart Maintenance. Det gör vi för ett femtiotal av 
Sverige största företag och organisationer. 

 

Agenda 2020 - 2021 – The race is on 
 

Haverier kostar svensk industri 106 000 000 000 per år. Det finns en stor potential i att 
använda 100 000 medarbetare inom underhåll och deras 10 000 chefer på ett bättre sätt. 
 
Denna Agenda syftar till att ge anställda den specialist- och generalistkompetens som krävs 
för att de, och därmed deras företag, skall ligga i utvecklingens framkant.  
 
Orangefärgade rubriker indikerar mer strategiskt inriktade aktiviteter. Blåfärgade rubriker 
indikerar mer praktiskt inriktade aktiviteter.  
 
Agendan är under ständig utveckling. Kompletterande förslag är alltid välkomna. För mer 
information se: https://www.sustainabilitycircle.se 
 
Genom att vara medlem skaffar du dig det nätverk som du behöver för att lyckas. Kontakta 
vår VD henric.widen@sustainabilitycircle.se. 
 

Vårt budskap på en sida - manifestet - youtube 
 

*** 
Stafettnätverk i Bottenviken: 22 Juni 2021, 14.00-16.00, via Teams  

Smart Maintenance 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Stafettnätverket Bottenviken  
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Stafettnätverk innebär att vi träffas hos en verksamhet och vi 
bestämmer där, när och var vi träffas nästa gång. Meningen är att det skall kännas enkelt 
både att vara deltagare och att vara värd. Dagen ägnas åt samarbete mellan leverantörer 
och brukare för att skapa en högre driftssäkerhet. Vad kan vi lära av varandra.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 
 
Stafettnätverk i Bergslagen: 23 juni 2021, 9.30-11.30, via Teams  

Smart Maintenance 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Stafettnätverket Bergslagen  
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Stafettnätverk innebär att vi träffas hos en verksamhet och vi 
bestämmer där, när och var vi träffas nästa gång. Meningen är att det skall kännas enkelt 

https://www.sustainabilitycircle.se/
mailto:henric.widen@sustainabilitycircle.se
https://youtu.be/vdv6TJwX8Qc
https://magnetevent.se/Event/stafettnatverk-i-bottenviken--smart-maintenance-41223/
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både att vara deltagare och att vara värd. Dagen ägnas åt samarbete mellan leverantörer 
och brukare för att skapa en högre driftssäkerhet. Vad kan vi lära av varandra.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 
 
Digitalt rundabordssamtal: 25 augusti 2021, 15-16  

De interna organisatoriska gränssnitten 

Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Inledare: Anders Källström. Deltagare: Peter Almqvist, Siemens. M fl. 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: Var finns gränssnitten mellan underhåll, IT, teknikutveckling och etcetera 
och hur utformar vi dessa gränssnitt? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 
 
Webbinarium: 26 augusti 15-16 

Ny Teknik: Sensorteknik och tillförlitlighet 

Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Björn Samel. Vice president och avdelningschef på Smart Hårdvara, Rise 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Smart sensorteknik kan användas för predictive maintenance. Rise 
är ledande på detta område.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 
 
Webbinarium: 27 augusti 2021, kl 10-11  

Spårning och spårbarhet mha digitala tvillingar 
Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Marcus Frantzén, PhD, Chalmers 

Dokumentation till de som anmält sig:  

Varför du skall vara med: Digitala tvillingar ses som mycket lovande där många av teknikerna 

inom Industrie 4.0 länkas samman för att skapa bättre produkter och processer. Stora 

datamängder leder till att det blir oerhört viktigt att ha spårbarhet genom hela livscykeln. 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 
Digitalt rundabordssamtal: 31 Augusti, 15-16 

Digitalisering i praktiken – hur skapa en tydlig strategi? 
Inriktning: Praktisk 

Medverkande: Inledare: Pär Holmgren, Dynamate (Dynamate tillhör Scania-familjen) 

Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  

Varför du skall vara med:   Många om inte alla vittnar om att ett nödvändigt villkor för att 

man skall lyckas med digitaliseringen är att man har en strategi. En strategi som är tydlig, en 

strategi som är förankrad i ledningen och hela verksamheten. Lättare sagt än gjort visar det sig 

eftersom inte alla ännu redan lyckats. Det finns många bra exempel inom Sustainability Circle 

men kanske inte en tydlig best practice. Pär Holmgren, har i ett tidigare webbinarium 

sagt ”En tydligt uttalad digitaliseringsstrategi. Oavsett storlek på verksamheten så behöver 

man skapa tydlighet och förståelse för hur den digitala omställningen påverkar företagets 

affärsmodell” Nu inleder han vår diskussion med att utveckla sina tankar om vad och hur? 

https://magnetevent.se/Event/stafettnatverk-i-bergslagen--smart-maintenance-40967/
https://magnetevent.se/Event/de-interna-organisatoriska-granssnitten-38526/
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/ny-teknik-sensorteknik-och-tillforlitlighet/register?_ga=2.203922512.1310413930.1611649795-1734644944.1609514665
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sparning-och-sparbarhet-mha-digitala-tvillingar/register?_ga=2.100821249.1087653999.1614495349-1734644944.1609514665
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Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 

Webbinarium: 3 september 2021, tid 09.00-10.00 

Potentialen i den digitala tekniken - SCM 

Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Anders Källström, Sustainability Circle 

Vad är erfarenheterna av den digitala tekniken i allmänhet och AI i synnerhet när det gäller 

prediktion och rotorsaksanalyser? Hur kan vi skärpa vår vision och våra mål? Vad är 

erfarenheterna just nu och hur kommer vi vidare. 

Den 18 maj hade Sustainability Circle en digital workshop med många av våra medlemmar. 

Då genomfördes parallella gruppdiskussioner om de 5 viktigaste frågorna just nu för att vi 

skall snabba på utvecklingen mot ett Smart Maintenance. Under sommaren har vi analyserat 

diskussionerna och sammanställt en lägesbeskrivning som vi redovisar och diskuterar i 5 

separata webbinarium. Detta är det första av de fem 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

 
Webbinarium: 3 september 2021, 13-14 

Hur ser en helt modell- och datadriven tillverkningsindustri ut? 

Inriktning: Strategisk 
Medverkande: David Fendrich, Tenfifty 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med:  Tenfifty är kanske det företag i Sustainability Circle som har mest 
erfarenhet av AI och datadrivna beslut, eftersom det är det som är deras kärnverksamhet - 
kundanpassade AI projekt. Baserat på erfarenheterna från praktiska AI projekt och ett stort 
intresse för modellering beskriver här David Fendrich, teknikchef på Tenfifty, vad han menar 
med ett modelldrivet företag och hur ett helt modellbaserat tillverkande företag skulle 
kunna se ut. Vilka avdelningar? Vilka tekniker? Helt enkelt hur ser en realistisk vision över ett 
helt datadrivet tillverkande företag ut. Utifrån den inspirerande visionen kan vi sedan förstå 
vilka delar som är relevanta först för oss själva och vilka delar som kanske ligger längre fram i 
tiden och vad som krävs för att realisera visionen av det modelldrivna företaget. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

 

Seminarium via web: 7 sep 2021, 13.30-15.00,  

Smart Maintenance Energy 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Energigruppen plus gäster 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Seminariet vänder sig i första hand till energibranschen och bygger 
på ett systematiskt utbyte av idéer som påbörjades 2018. Övriga intresserade medlemmar är 
givetvis välkomna att vara med.  
Anmäl dig och dina kollegor: Maila Henric så får du teams länken 

 

Webbinarium: 7 september kl 15-16 

Industrins klimatomställning – vad är på gång och hur långt når vi? 

https://magnetevent.se/Event/digitalisering-i-praktiken-40864/
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/potentialen-i-den-digitala-tekniken-scm/register?_ga=2.87589528.1861367207.1620627843-907397273.1617863271
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-ser-en-helt-modell-och-datadriven-tillverkningsindustri-ut-/register?_ga=2.190039592.2009667122.1623244455-2130614286.1623244452
mailto:henric.widen@sustainabilitycircle.se?subject=Jag%20vill%20vara%20med%20den%207%20september,%20skicka%20mig%20teamslänken
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Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Katarina Wärmark, klimatanalytiker, specialiserad på industrin. 

Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  

Varför du skall vara med: Industrin står för ca en tredjedel av Sverige klimatutsläpp. Som 

medborgare och konsumenter kanske du tänker biffen, bilen, bostaden som din viktigaste 

insats för att minska klimatpåverkan och då är du på rätt väg. Men hur ser det ut för oss som 

anställda inom industrin. Vad gör företagen idag? Kommer det att räcka? Vad skulle vi kunna 

göra mer? Vad behövs från staten? Katarina Wärmark jobbar på Naturvårdsverket med att 

följa upp industrins utsläpp inklusive åtgärder och effekterna av åtgärderna samt komma med 

inspel kring hur framtida styrmedel borde se ut för att vi till slut skall nå målet om netto-noll 

senast 2045. I det här webbinariet beskriver hon läget inom den svenska industrin och 

diskuterar med oss hur långt vi kommer i omställningen med de insatser som är på gång 

och hur mycket som återstår. Vilka tekniker och vilken utveckling är på gång inom olika 

sektorer, vad behövs mer? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 

Webbinarium: 9 september 2021, tid 13.00-14.00 

Snabba vinster med 3D-skanning och Virtual Reality 
Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Daniel Nåfors, Chalmers  

Cirka 60 miljarder kronor investeras i svenska fabriker som leder till förändringar som oftast 

bereds med hjälp av abstrakta 2D-ritningar. Till följd av teknologiska framsteg inom 3D-

skanning och Virtual Reality är det nu möjligt att arbeta med realistiska virtuella modeller 

vilket leder till många positiva effekter som många företag skulle kunna ha nytta av redan 

idag. 

I detta webbinarium ges en grundläggande förståelse för de mest relevanta teknologiska 

lösningarna, exempel på hur de använts och vad för effekter det haft, samt råd för hur olika 

typer av företag skulle kunna dra nytta av lärdomarna. Några av frågorna som kommer 

besvaras är: Vad behöver man veta för att beställa en 3D-skanning? Hur vet man vilken 

detaljnivå som är rätt? Vad är effekten av att arbeta med realistiska virtuella modeller kontra 

2D-ritningar? Hur kan vi dra nytta av det här när företaget saknar intern kompetens inom 

området? Vad krävs av företag för att arbeta med detta på egen hand? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 
 
Webbinarium: 10 september 2021, tid 10-11 

Spårning och spårbarhet: Om standardisering 
Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Marie-Louise Bergholt och Raul Carlsson, Rise  

Dokumentation till de som anmält sig:  

Varför du skall vara med: Spårning och spårbarhet är viktiga för att möjliggöra en intern som 

extern horisontell integration. Det i sin tur underlättas av en standardisering av hur 

informationen kodas. Finns en sådan standard, vad är läget? Hur gör vi när en standard 

saknas? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/industrins-klimatomstallning-vad-ar-pa-gang-och-hur-langt-nar-vi-/register?_ga=2.103160199.669080067.1620026342-907397273.1617863271
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/snabba-vinster-med-3d-skanning-och-virtual-reality/register?_ga=2.227885981.1226824268.1615794319-1734644944.1609514665
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sparning-och-sparbarhet-om-standardisering/register?_ga=2.257109506.828905994.1614257789-1734644944.1609514665
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Digital workshop: 10 september 2021, 13-14 

Att utveckla(s) med kultur 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Anders Källström och engagerade medlemmar i nätverket 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: "Konsten att lyckas med ett förebyggande underhåll är skapa en 
organisationskultur som lockar och vägleder medarbetarna i riktning mot att arbeta 
förebyggande”. Hur fungerar en sådan kultur?  
 Kulturell styrning utgår från värderingar. Värderingarna lanseras med hjälp av 
goda förebilder (”hjältar”) i samband med "ritualer".  
 I näringslivets fall kan värderingen vara ”kundorientering", förebilden utgöras av 
"medarbetare som är särskilt uppskattade av sina kunder" och ritualen av ett internt 
säljmöte eller en kurs där de av kunderna uppskattade medarbetarna framträder och 
berättar om hur de gör för att lyckas. Detta upprepas systematiskt (jämför kyrkans 
återkommande högmässor, arbetarrörelsens första maj-möten och fotbollslagens matcher.  
 Vilka värderingar skall en förebyggande underhållskultur bygga på? Vilka ”riter och ritualer” 
kan vi använda oss av för att lansera dessa värderingar? Och hur använder vi goda 
förebilder? 
 Detta skall vi arbeta med i vårt nya nätverk för utvecklingen av en förebyggande 
underhållskultur.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 

Webbinarium: 13 September 2021, 15-16 

Prediktivt underhåll Öresundsbron - praktikfall med ML 
Inriktning: Praktisk 

Medverkande: Katarina Cornelius, Acobia 

Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  

Varför du skall vara med: Det bästa sättet att lära är av framgångsrika exempel. Acobia 

beskriver ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt hos en av sina kunder. Vad var målet? Vilka 

problem ställdes man inför? Hur löste vi dem? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 

Webbinarium: 16 september 2021, tid 10.00-11.00 

Relationen mellan produktion och Smart maintenance - SCM 

Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Anders Källström, Sustainability Circle 

Hur påverkas relationen mellan produktion och Smart Maintenance av utvecklingen? Hur 

skall uppdraget formuleras? Kommer Smart maintenance att finnas kvar som en egen 

avdelning i framtiden eller blir det snarare en verksamhet inom produktion?  

Den 18 maj hade Sustainability Circle en digital workshop med många av våra medlemmar. 

Då genomfördes parallella gruppdiskussioner om de 5 viktigaste frågorna just nu för att vi 

skall snabba på utvecklingen mot ett Smart Maintenance. Under sommaren har vi analyserat 

diskussionerna och sammanställt en lägesbeskrivning som vi redovisar och diskuterar i 5 

separata webbinarium. Detta är det andra av de fem 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

https://magnetevent.se/Event/-att-utvecklas-med-kultur-40469/
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/prediktivt-underhall-oresundsbron-praktikfall-med-ml/register?_ga=2.74618706.1733243859.1618290362-907397273.1617863271
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/relationen-mellan-produktion-och-smart-maintenance-scm/register?_ga=2.247170564.1861367207.1620627843-907397273.1617863271
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Webbinarium: 16 sept 2021, 15-16 

Hur gör vi data tillgänglig för analys och beslut – GKN Aerospace  
Inriktning: Praktisk 

Medverkande: Mikael Alm, Industrial IoT Engineer GKN Aerospace 

Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 

Varför du skall vara med: Det finns potential för våra verksamheter med att göra bättre 

analyser och fatta bättre beslut baserat på data. Då måste vi göra data tillgänglig tillsammans 

med annan data. Processdata, ERP, Scada, CMMS, eventloggar mm. Ofta kan olika datakällor 

också finnas i flera varianter, tex flera olika sorters styrsystem. Hur får man ihop allt? Och 

vilka aspekter skall man beakta. Ibland talar vi om infrastrukturen för datadrivna beslut. 

Ibland samarbetet IT/OT. Några lägger allt i molnet, några får inte använda moln och lägger 

allt on-premise. Men framförallt kämpar de flesta med att få till en effektiv struktur för hur 

man gör data av olika typ tillgänglig för analys och beslut, tex med hjälp av maskininlärning. 

I det här webbinariet berättar Mikael Alm från GKN Aerospace hur man gjort hittills och vad 

man har mer på gång för att göra data tillgänglig för datadrivna beslut.  

Anmäl dig och dina kollegor: Anmälningslänk för medlemmar 

 
 
Webbinarium: 21 September 2021, 10-11 

Assessment of existing structures damaged by corrosion 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Miguel Prieto Rábade, RISE IoB 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Steel corrosion in reinforcement bars is generally regarded as the 
main source of deterioration in reinforced concrete structures and may affect their ultimate 
as well as their serviceability limit state behaviour depending on the degree of corrosion. 
This presentation will address an assessment procedure for corrosion-deteriorated beams 
and slabs accounting for bending, shear and bond failure. In this procedure, the use of stress 
field models is proposed based on a direct application of the lower bound theorem of the 
theory of plasticity. When applying such models, the effect of deterioration on the load 
bearing capacity must be quantified and information relevant regarding resistance such as 
geometry, material properties and bond properties must be available. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 
 
Webbinarium: 21 sept 2021, 15-16 

Underhåll av målade och förzinkade stålkonstruktioner 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Björn Tidbeck, RISE 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: Underhållsrelaterade kostnader motsvarande 3% av BNP har någon sorts 
koppling till korrosion. Det är viktigt att kampen på korrosion bedrivs med miljövänliga metoder. RISE 
arbetar med forskning och rådgivning till industrin inom detta område. Korrosionsskador på 
stålkonstruktioner medför risker för miljö- och personskador – Vi kommer att prata kort om 
korrosion och vad kan man göra åt det. Hur ska man tänka inför val och underhåll av 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-gor-vi-data-tillganglig-for-analys-och-beslut-gkn-aerospace/register?_ga=2.256527883.1861367207.1620627843-907397273.1617863271
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/assessment-of-existing-structures-damaged-by-corrosion/register?_ga=2.2293168.1819449068.1612777249-1734644944.1609514665
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korrosionsskydd? Vilka riktlinjer/standarder finns det? Vad finns det för erfarenhet och kompetens 
inom Sverige? 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 
Webbinarium: 23 september 2021, tid 10.00-11.00 

Produktions- och produktunderhåll - SCM 

Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Anders Källström, Sustainability Circle 

Underhåll av produktion och produkter har i många företag haft väsentligt olika status. 
Samtidigt finns det en potential i att se dessa båda områden som en helhet. Hur ser den 
potentialen ut?  
Den 18 maj hade Sustainability Circle en digital workshop med många av våra medlemmar. 

Då genomfördes parallella gruppdiskussioner om de 5 viktigaste frågorna just nu för att vi 

skall snabba på utvecklingen mot ett Smart Maintenance. Under sommaren har vi analyserat 

diskussionerna och sammanställt en lägesbeskrivning som vi redovisar och diskuterar i 5 

separata webbinarium. Detta är det tredje av de fem 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

 

Webbinarium: 23 september 2021, tid 15.00-16.00 

Så förändras den industriella organisationen 
Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Jon Bokrantz, tekn dr, Chalmers 

Internet påverkar det mesta av utvecklingen. Det gäller även hur vi organiserar oss: Vertikala 

hierarkier byts mot horisontell integration, tempot ökar, missförstånden bli färre och 

geografin betyder allt mindre. Vad händer härnäst? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

 
Webbinarium: 24 sept 2021, 13.00-14.00 

En handbok för cirkulär ekonomi – för tillverkningsindustrin 

Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Marthe Haugland, Senior Innovation Advisor at Nordic Innovation.  
Dokumentation till de som anmält sig: Ppt från mötet 
Varför du skall vara med: Driftsäkerhet och resurseffektivitet ligger i fokus för vilka vi är och vad vi 
gör i Sustainability Circle. Vi vet att det är viktiga delar i en strategi för hållbar utveckling att vi 
använder de resurser vi har på ett effektivt och optimalt sätt. Nästa utvecklingssteg handlar om att 
bli helt cirkulära. Inte använda utan återanvända och återskapa. Och att tänka på hela värdekedjan 
och inte bara sin egen del.  
Så hur blir man cirkulär? I Nordic Circular Economy Playbook och de verktyg som följer med 
handboken förklaras hur man med hjälp av cirkulärt tänkande skapar konkurrensfördelar för sin 
verksamhet. Genom innovativt tänkande och ny teknik kan man bli ännu mer effektiv. Nordic 
Innovation är Nordiska ministerrådets forum för utveckling och innovation. De har i ett samarbete 
tagit fram en handbok för hur man blir mer cirkulär i sin verksamhet, med fokus på 
tillverkningsindustrin. I det här webbinariet introducerar Marthe Haugland arbetet och ger tips om 
hur vi skall kunna ta steg mot mer cirkulära processer och verksamheter. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/underhall-av-malade-och-forzinkade-stalkonstruktioner/register?_ga=2.262283916.1087653999.1614495349-1734644944.1609514665
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/produktions-och-produktunderhall-scm/register?_ga=2.226526493.1861367207.1620627843-907397273.1617863271
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sa-forandras-den-industriella-organisationen/register?_ga=2.16745008.740612660.1621833046-907397273.1617863271
https://www.nordicinnovation.org/nordic-circular-economy-playbook
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/en-handbok-for-cirkular-ekonomi-for-tillverkningsindustrin/register?_ga=2.83947295.740612660.1621833046-907397273.1617863271


Uppdaterad: 2021-06-21 
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Webbinarium: 28 september  2021, 15-16 

Akustisk Emission (AE) – mätmetod med oanad potential 
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Dag Glebe, Forskningsledare Rise 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Våra mest erfarna tekniker har i alla år använt hörseln som en av de 
viktigaste sensorerna för att förstå när en process går som den skall eller för att förstå när den 
behöver justeras. Akademiskt heter den metoden Akustisk Emission (AE). I kombination med den nya 
digitala tekniken och mönsterigenkänning med hjälp av AI blir den variant av AE som innebär att man 
passivt lyssnar och analyserar det man hör en stark möjliggörare. Det är billiga och robusta sensorer. 
Det är en oförstörande teknik, du stör inte objektet du mäter på. Den nya tekniken med 
maskininlärning ger också en möjlighet att översätta kunskap som byggts upp i erfarna operatörer 
och tekniker till tillgängliga instruktioner om hur processen skall justeras. Ändå är det en metod som 
inte ännu används brett i industrin. I det här webbinariet diskuterar vi tekniken och ger exempel på 
hur den använts ibland annat sågverksmiljö, allt i syfte att snabbare hitta nya användningsområden 
och dela ideer om fördelar man kan få med Akustisk Emission.   
Anmäl dig och dina kollegor: Anmälningslänk för medlemmar 

 

 
Digitalt rundabordssamtal: 29 september 2021, 15-16  

De externa organisatoriska gränssnitten 

Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Inledare: NN. Deltagare: Peter Almqvist, Siemens. M fl. 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: Hur organiserar vi relationen till våra leverantörer? Vad skall brukaren 
kunna? Vad skall leverantören kunna? Hur utformas ansvarsfördelning och samarbete?  

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 
 
Webbinarium: 30 september 2021, 10-11 

Hur gör vi data tillgänglig för analys och beslut – SKF 

Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Jonas Vallström, SKF 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Det finns potential för våra verksamheter med att göra bättre analyser och 
fatta bättre beslut baserat på data. Då måste vi göra data tillgänglig tillsammans med annan data. 
Processdata, ERP, Scada, CMMS, eventloggar mm. Ofta kan olika datakällor också finnas i flera 
varianter, tex flera olika sorters styrsystem. Hur får man ihop allt? Och vilka aspekter skall man 
beakta. Ibland talar vi om infrastrukturen för datadrivna beslut. Ibland samarbetet IT/OT. Några 
lägger allt i molnet, några får inte använda moln och lägger allt on-premise. Men framförallt kämpar 
de flesta med att få till en effektiv struktur för hur man gör data av olika typ tillgänglig för analys och 
beslut, tex med hjälp av maskininlärning. I det här webbinariet berättar Jonas Vallström från SKF hur 
man gjort hittills och vad man har mer på gång för att göra data tillgänglig för datadrivna beslut. 
Anmäl dig och dina kollegor: Anmälningslänk för medlemmar 

 
 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/akustisk-emission-ae-matmetod-med-oanad-potential/register?_ga=2.83395216.740612660.1621833046-907397273.1617863271
https://magnetevent.se/Event/de-externa-organisatoriska-granssnitten-38514/
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-gor-vi-data-tillganglig-for-analys-och-beslut-skf/register?_ga=2.75467540.740612660.1621833046-907397273.1617863271


Uppdaterad: 2021-06-21 
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Webbinarium: 6 oktober 2021, tid 10-11 

Spårning och spårbarhet: Vad kan produktionen lära av produkterna? 
Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Karl-David Pettersson och Mikael Carlsson (GKN Aerospace)  

Dokumentation till de som anmält sig:  

Varför du skall vara med: ”Om vi hade skött våra produkter lika dåligt som vi sköter vår 

produktionsanläggning hade vi inte haft några kunder”. Så uttrycker sig en underhållschef. 

Vad kan vi lära oss om produktionen utifrån vad som händer med våra produkter under deras 

livscykel och hur fångar vi sambanden? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 
Internationell konferens: 5-7 oktober 2021, Luleå tekniska universitet 

Industrial AI  
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Se särskilt program 
Dokumentation: PP-bilder. Conference Proceedings 
Varför du skall vara med: Luleå tekniska universitet (LTU) har ett av världens största kluster 
inom eMaintenance och Industrial AI. Kom och ta del av industriella utmaningar och 
lösningar. Anders Källström föreläser om var digitaliseringen befinner sig just nu och vad vi 
kan förvänta oss av de kommande åren. 
 
Webbinarium: 14 oktober 2021, tid 15.00-16.00 

Samarbetet mellan näringsliv och akademi - SCM 

Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Anders Källström, Sustainability Circle 

Vilka krav och önskemål ställer Smart Maintenance på den akademiska forskningen och 

utbildningen av nästa generation teknologer.  

Den 18 maj hade Sustainability Circle en digital workshop med många av våra medlemmar. 

Då genomfördes parallella gruppdiskussioner om de 5 viktigaste frågorna just nu för att vi 

skall snabba på utvecklingen mot ett Smart Maintenance. Under sommaren har vi analyserat 

diskussionerna och sammanställt en lägesbeskrivning som vi redovisar och diskuterar i 5 

separata webbinarium. Detta är det fjärde av de fem 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

 
 
Webbinarium: 18 oktober 2021, 15-16 

Inriktning: Praktisk 

Vägen till framgång i underhållssystemet 

Medverkande: Annette Larsson, VD Idus  

Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  

Varför du skall vara med: För att lyckas med Smart Maintenance måste grunden för ett 

högklassigt underhåll vara på plats. I grunden ingår att jobba effektivt med ett 

underhållssystem. Hur gör man det? Vad är det? Det innebär bland annat ett högt 

användarengagemang.  

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sparning-och-sparbarhet-vad-kan-produktionen-lara-av-produkterna-/register?_ga=2.61030693.828905994.1614257789-1734644944.1609514665
https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-underhall/Konferenser/Industriell-AI-konferens-2021/Program?l=en
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/samarbetet-mellan-naringsliv-och-akademi-scm/register?_ga=2.189818539.1861367207.1620627843-907397273.1617863271


Uppdaterad: 2021-06-21 
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Smart Maintenance i sig, ett mer datadrivet underhåll, ställer också nya krav på 

underhållssystemen. Data måste vara robust, ha god kvalitet och vara öppet integrerad mellan 

olika system och olika aktörer, kunder och leverantörer. Vad betyder det? Vilka är 

utmaningarna? 

Annette Larsson med massor av praktiska erfarenheter inleder och sedan diskuterar vi 

tillsammans vägen till framgång i underhållssystemet. 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 
Webbinarium: 21 oktober 2021, 10-11  

Kompetensluckan inom underhåll 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Torbjörn Ylipää, Tekniklektor vid Produktionssystem, Chalmers 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: Hur utbildas ingenjörer inom underhåll idag. Vad får de med sig från 
högskolan. Hur ser vi till att redan yrkesverksamma får en ärlig chans till påfyllnad och livslångt 
lärande. Många vittnar om en kompetenslucka, en kompetensbrist. Finns den luckan? Hur stor är 
den? Och hur skall vi stänga den? Torbjörn Ylipää befinner sig som lektor på Chalmers mitt i smeten 
vad gäller utbildning i underhåll och driftsäkerhet, både för unga och redan yrkesverksamma. Vad 
tänker han om kompetensutmaningarna? Vad tänker vi? I webbinariet redovisar Torbjörn, Chalmers 
nuvarande tänk och vi diskuterar om det fortsatt finns hål att fylla och hur vi bäst gör det. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 
Digitalt rundabordssamtal: 21 oktober 2021, 15-16  

Reservdelslogistik och vad gör vi när det inte längre finns reservdelar? 

Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Inledare: NN. Deltagare: Peter Almqvist, Siemens. M fl. 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: Det blir allt vanligare att leverantörer inte längre lagerhåller reservdelar. 
Det förväntar de sig att brukarna skall göra. Detta skapar allt längre ledtider. Hur utformar vi, som 
brukare, våra reservdelsstrategier och logistiken kring dessa? Vem kan laga gammal teknik när det 
inte längre finns reservdelar att köpa? Hur gör alla företag som fortfarande använder sig av maskiner 
från fjärran decennier. Vad finns det för leverantörer som kan laga sådan gammal teknik, exempelvis 
elektronik. Är 3D-skrivare en lösning? När måste vi ge upp och ersätta gamla maskiner med nya? 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 
 
Webbinarium: 22 oktober 2021, 9-10 

Vilka tekniker och metoder kan ingå i begreppet AI  
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: David Fendrich, Tenfifty 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: För att bygga en robust och prisvärd AI lösning måste man matcha 
problemställningen som man vill lösa, med den data man har tillgänglig och rätt modell eller 
metod. En av utmaningarna är att det är ett stort fält med många olika tekniker, modeller 
och metoder och det kan vara svårt att få en överblick och hålla sig ajour.  
Som teknikagnostiska, oberoende, har Tenfifty etablerat en översikt över mogen och väl 
beprövad teknik som rätt kombinerad och implementerad leder till lyckade AI projekt. De 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vagen-till-framgang-i-underhallssystemet/register?_ga=2.50179567.814751620.1603089512-1942185717.1601273680
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/kompetensluckan-inom-underhall/register?_ga=2.179916068.1861367207.1620627843-907397273.1617863271
https://magnetevent.se/Event/reservdelslogistik--38510/
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talar om den som en tunnelbanekarta med linjer och stationer. Kanske skulle man kunna se 
det som en kokbok med recept och ingredienser. I det här webbinariet presenterar David 
Fendrich, teknikchef på Tenfifty, hur deras tunnelbanekarta ser ut och förklarar kortfattat 
vad de olika stationerna innebär. På ett sätt en översikt, men ändå rätt tekniskt. Alltså 
intressant både för den som är nyfiken på AI men också den som har erfarenhet som 
datascientist.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
I detta webbinarium tar David utgångspunkt i tekniker för strukturerad data, den 29 oktober 
kommer en del två med utgångspunkt i ostrukturerad data. 
 

Webbinarium: 28 oktober 2021, tid 15.00-16.00 

Vårt budskap till omvärlden - SCM 

Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Anders Källström, Sustainability Circle 

Näringslivet drivs av allt större krav på industriell hållbarhet, en cirkulär ekonomi och 

kretsloppstänkande. Traditionellt underhåll har haft en låg status. Kan vi formulera ett bättre 

budskap från Smart Maintenance till ledning och omvärld och hur ser det i så fall ut? 

Kommunikation vinner på om vi använder samma begrepp. Vilka är de?  

Den 18 maj hade Sustainability Circle en digital workshop med många av våra medlemmar. 

Då genomfördes parallella gruppdiskussioner om de 5 viktigaste frågorna just nu för att vi 

skall snabba på utvecklingen mot ett Smart Maintenance. Under sommaren har vi analyserat 

diskussionerna och sammanställt en lägesbeskrivning som vi redovisar och diskuterar i 5 

separata webbinarium. Detta är det femte av de fem 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 
Webbinarium: 29 oktober 2021, 9-10 

Vilka tekniker och metoder kan ingå i begreppet AI  
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: David Fendrich, Tenfifty 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: För att bygga en robust och prisvärd AI lösning måste man matcha 
problemställningen som man vill lösa, med den data man har tillgänglig och rätt modell eller 
metod. En av utmaningarna är att det är ett stort fält med många olika tekniker, modeller 
och metoder och det kan vara svårt att få en överblick och hålla sig ajour.  
Som teknikagnostiska, oberoende, har Tenfifty etablerat en översikt över mogen och väl 
beprövad teknik som rätt kombinerad och implementerad leder till lyckade AI projekt. De 
talar om den som en tunnelbanekarta med linjer och stationer. Kanske skulle man kunna se 
det som en kokbok med recept och ingredienser. I det här webbinariet presenterar David 
Fendrich, teknikchef på Tenfifty, hur deras tunnelbanekarta ser ut och förklarar kortfattat 
vad de olika stationerna innebär. På ett sätt en översikt, men ändå rätt tekniskt. Alltså 
intressant både för den som är nyfiken på AI men också den som har erfarenhet som 
datascientist.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vilka-tekniker-och-metoder-kan-inga-i-begreppet-ai/register?_ga=2.152830778.2009667122.1623244455-2130614286.1623244452
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vart-budskap-till-omvarlden-scm/register?_ga=2.248662151.1861367207.1620627843-907397273.1617863271
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vilka-tekniker-och-metoder-kan-inga-i-begreppet-ai-del-2/register?_ga=2.126952206.2009667122.1623244455-2130614286.1623244452


Uppdaterad: 2021-06-21 
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I detta webbinarium tar David utgångspunkt i tekniker för ostrukturerad data, den 22 
oktober finns en del 1 med utgångspunkt i strukturerad data. 
 
 

Webbinarium: 8 nov 2021, 15-16 

Hållbar utveckling – är tekniken vän eller fiende? 
Inriktning: Strategisk 
Medverkande Henric Widén 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder. Artikel 2: Hållbar utveckling – för vår och 
kommande generationers skull. 
Varför du skall vara med: Hållbar utveckling är minst sagt ”på modet”. Skall vi skära ner vår 
konsumtion eller kan vi utveckla en teknik som möjliggör en hållbar produktion? Henric 
Widén är VD i Sustainability Circle och har en bakgrund som från SKF där han bland annat 
arbetade med SKF Care. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 
Webbinarium: 9 nov 2021, 10-11 

Korrosion av värme- och kylsystem 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Charlotta Obitz, RISE 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: Underhållsrelaterade kostnader motsvarande 3% av BNP har någon sorts 
koppling till korrosion. Det är viktigt att kampen på korrosion bedrivs med miljövänliga metoder. RISE 
arbetar med forskning och rådgivning till industrin inom detta område. Läckande värme- och 
kylsystem innebär stora kostnader och problem för byggbolag, fastighetsägare, och hyresgäster.  I 
många fall orsakas läckage av korrosion på insidan av systemet. Dessa problem kan många gånger 
förebyggas och undvikas genom att tillämpa befintlig kunskap och teknik. Vi kommer att presentera 
några fall om korrosion i sådana system och förklara varför det har hänt och vad man kan göra åt det 
i form av exempelvis förebyggande åtgärder och statusbedömningar för att förlänga livslängden för 
systemen.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 
Rundabordssamtal: 10 november 2021, 9-11, med en inlagd bensträckare 

Spårning och spårbarhet 
Inriktning: Strategisk 

Medverkande: Ramin Karim (LTU), Anders Skoogh (Chalmers), Markus Fransén (Chalmers), 

Marie-Louise Bergholt (Rise), Raul Carlsson (Rise), Karl-David Pettersson (GKN 

Aerospace), Peter J Isberg (ABB), Sune Jonsson (OKG), Johnny Stiger (SKF), Peter Almqvist 

(Siemens) 

Dokumentation till de som anmält sig:  

Varför du skall vara med: De medverkande ger sina personliga synpunkter på frågan om 

spårning och spårbarhet från de föregående webbinarierna. Därefter är ordet fritt: Vilken 

potential ser vi nu och i framtiden? Vilka utmaningar innebär en sådan potential? Hur skall vi 

arbeta med frågan inom Sustainbility Circle? 

Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hallbar-utveckling-ar-tekniken-van-eller-fiende-/register?_ga=2.139854579.1740420544.1604920642-1942185717.1601273680
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/korrosion-av-varme-och-kylsystem/register?_ga=2.90309914.1087653999.1614495349-1734644944.1609514665
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sparning-och-sparbarhet/register?_ga=2.184782496.806595255.1612956167-1734644944.1609514665
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Webbinarium: 11 november 2021, 9-10 

Vad du inte visste om förrådsstyrning och förrådsoptimering 

Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Andreas Karlsson, Asset management konsult, Midroc 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med:  Underhållsförrådets uppdrag är att bidra till en ökad/säkrad driftsäkerhet 
till den lägsta livstidskostnaden. Det gör att utifrån ett asset management perspektiv ställs det höga 
krav på att jobba enligt tydliga processer och med optimala lagernivåer på förrådet. Andreas Karlsson 
jobbar som Asset managementkonsult på Midroc och har lång erfarenhet kring att jobba i 
förrådsoptimeringsprojekt. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 
Digital workshop: 12 november 2021, 13-14 

Att utveckla(s) med kultur 
Inriktning: Praktisk 
Medverkande: Anders Källström och engagerade medlemmar i nätverket 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med: "Konsten att lyckas med ett förebyggande underhåll är skapa en 
organisationskultur som lockar och vägleder medarbetarna i riktning mot att arbeta 
förebyggande”. Hur fungerar en sådan kultur?  
 Kulturell styrning utgår från värderingar. Värderingarna lanseras med hjälp av 
goda förebilder (”hjältar”) i samband med "ritualer".  
 I näringslivets fall kan värderingen vara ”kundorientering", förebilden utgöras av 
"medarbetare som är särskilt uppskattade av sina kunder" och ritualen av ett internt 
säljmöte eller en kurs där de av kunderna uppskattade medarbetarna framträder och 
berättar om hur de gör för att lyckas. Detta upprepas systematiskt (jämför kyrkans 
återkommande högmässor, arbetarrörelsens första maj-möten och fotbollslagens matcher.  
 Vilka värderingar skall en förebyggande underhållskultur bygga på? Vilka ”riter och ritualer” 
kan vi använda oss av för att lansera dessa värderingar? Och hur använder vi goda 
förebilder? 
 Detta skall vi arbeta med i vårt nya nätverk för utvecklingen av en förebyggande 
underhållskultur.  
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 
Webbinarium: 23 november 2021, 15-16 

Generell AI – på riktigt?  
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: David Fendrich, Tenfifty 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med:   
Tenfifty är kanske det företag i Sustainability Circle som har mest erfarenhet av AI och 
datadrivna beslut, eftersom det är det som är deras kärnverksamhet, kundanpassade AI 
projekt. De beskriver hela tiden AI som en mogen teknik som är redo att användas. Att det 
finns mycket värde att få ut genom att se det som automatiserad statistik. Att se det som 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vad-du-inte-visste-om-forradsstyrning-och-forradsoptimering/register?_ga=2.116867014.197819925.1623243564-1009111411.1623243563
https://magnetevent.se/Event/-att-utvecklas-med-kultur-40469/
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magi leder till begränsningar. Men ofta glider diskussionen ändå in på de mer visionära 
tankarna om en generell intelligens som antingen i en utopi eller en dystopi tar över världen. 
Baserat på full insikt i var tekniken befinner sig idag så filosoferar och förklarar David 
Fendrich, teknikchef på Tenfifty, hur vägen mot generell AI kan se ut. Vad måste hända? När 
kan det hända? Kommer det att hända? Hur kan det gå snett? 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 

 
Webbinarium: 26 November 2021, 10-11 

Damage & stresses detection (self-sensing) in HPC with multi-walled carbon 
nanotubes 
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Jan Suchorzewski, RISE IoB 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder 
Varför du skall vara med: Civil and Material Engineering,  One of the new functionalities of 
construction materials is self-sensing (damage and stress detection), achieved by reducing 
the natural materials’ resistance with incorporation of the multi-walled carbon nanotubes 
(MWCNTs) or other conductive media. By applying a small electric current in the outer 
electrodes attached to the sample and measuring voltage on the inner electrodes the 
resistivity of the material can be easily calculated. The resistivity changes may indicate 
cracking and changing stress levels. In our study concrete was enhanced with various 
amounts of MWCNTs and tested in cyclic compression and wedge-splitting test. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 
Webbinarium: 1 december 2021, 09-10 

Förändringsledning - vår tids trygghet 
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Andreas Karlsson, Asset management konsult, Midroc 
Dokumentation till de som anmält sig: PP-bilder.  
Varför du skall vara med:  Vilken är er verksamhets största utmaning, framför allt med tanke på den 
digitala arbetsmiljön? Är det tillgången på nya digitala lösningar, målbilder och strategier? En studie 
gjord av Digital Workplace Summit från 2018 visar att utmaningen med att lyckas i en 
organisationsförändring, systemimplementering och nya arbetssätt ligger till största del kring 
beteenden och förändringsvilja. Midroc jobbar utifrån ett förändringslednings-koncept och delar 
med sig av nyttiga verktyg för att ni ska nå framgång i era verksamhetsförändringar. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk till anmälan 

 
 
Webbinarium: 10 december 2021, 13-14 

Hur hållbar är världen inför 2022? 
Inriktning: Strategisk 
Medverkande: Anders Källström, ordf Sustainability Circle 
Dokumentation till de som anmält sig: Artikel 2: Hållbar utveckling – för vår och kommande 
generationers skull samt PP-bilder. 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/generell-ai-pa-riktigt-/register?_ga=2.126421774.2009667122.1623244455-2130614286.1623244452
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/damage-stresses-detection-self-sensing-in-hpc-with-multi-walled-carbon-nanotubes/register?_ga=2.207139091.1819449068.1612777249-1734644944.1609514665
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/forandringsledning-var-tids-trygghet/register?_ga=2.123687883.197819925.1623243564-1009111411.1623243563
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Varför du skall vara med: Vi avslutar 2020 med en utblick på den värld som måste bli allt mer 
hållbar. Hur går det för freden, demokratin, miljön och allt annat som vi är rädda om? Det 
går faktiskt betydligt bättre än vad vi får intrycket av när vi läser tidningarna och ser på TV. 
Vår ordförande ger oss en uppdatering baserad på information från bland annat World 
Economic Forum. 
Anmäl dig och dina kollegor: Länk för medlemmar 
 

https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-hallbar-ar-varlden-infor-2022-/register?_ga=2.179749858.756099395.1607282350-1942185717.1601273680

