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• Vad menar vi med hållbarhet och ett hållbart 

samhälle? 

• Drivkrafter för omställning till cirkulär ekonomi

• Digitalisering och Robust data

• Smart maintenance



FNs Agenda 2030
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Från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi
Behåll värdet över livscyklerna
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% per dygn? % per dygn? Användning under 
livslängd?

Dagar/år Livslängd? Kvarvarande värde?

Vilka slöserier ser i samhället?
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Cirkulär
ekonomi
enligt
Ellen
McArthur
foundation
(baserat på 
Braungart
och Mc 
Donough)



Från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi
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Råmaterial

Komponenttillverkning

Produkttillverkning

Tjänsteleverantör

Användare

Återvinning

Renovering/

Återtillverkning

Återanvändning

Service

Hyra

Dela

Rötning & 

kompostering

Multipel

materialåteranvändning

Tekniskt kretsloppBiologiskt kretslopp
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Från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi

Återvinning

Renovera



Från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi
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Funktion som tjänst, hyra
Tjänst istället för produkt



Hållbarhetstrender inom svensk industri
Delnings- och Cirkulärekonomi
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Nya affärsmodeller 

- hyra, låna, dela - istället för att äga

• Produkter blir tjänster

• Dela produktionskunskap och 

utrustning  - ” Coopetition”!

• Industrisymbioser - överskott 

av energi och material delas

Källa: Vägen framåt för skandinaviska industriföretag. 

Rapport från Tieto och KTH



Smart Maintanence
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• Minimering av oplanerade 

driftstopp med hjälp av insamling 

och bearbetning av data

• Kan ge högre kvalité på produkter

• Sänkta energikostnader. 

Vilket kan öka lönsamheten



Digitaliseringstrappan

Data i tekniköar

Standardiserad data

Rätt data som 

uppfyller behov

Historisk data tolkas

Mönster i data hittas

Tekniken tar beslut

1 Mäta

2 Koppla ihop

3 Presentera

4 Optimera

5 Förutsäga

6 Utföra

M
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Digitalisering

Smart 

teknik



Data i tekniköar

Standardiserad data

Rätt data som 

uppfyller behov

Historisk data tolkas

Mönster i data hittas

Tekniken tar beslut

Digitaliseringstrappan

1 Mäta

2 Koppla ihop

3 Presentera

4 Optimera

5 Förutsäga

6 Utföra

• Digitalt mätinstrument

• CNC-maskin

• Orderregistrering

• Dataloggar

• Felsignaler

• Affärssystem

• Ekonomistyrning

• Maskinstatus

• CAD-system

• Processövervakning

• Beställning av 

vara/komponent

• Simulering

• Beräkningsprogram

• Produktionsoptimering

• Prognosverktyg

• Maskininlärning

• Visionteknik

• Marknadsanalys

• Artificiell intelligens

• Säkerhetssystem

• Obemannad fabrik
M
L

A
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Pålitligt värdefullt 
data
• Tillgång på data är en nyckel för 

datadrivna applikationer som AI, digitala 

tvillingar, IoT, Machine Learning och 

simulering

• För att data skall vara värdefullt för 

datadrivna applikationer krävs kvalitet 

och robusta metoder. Du vill ju kunna lita 

på ditt data och de beslutsunderlag som 

bygger på ditt data

• Öka din medvetenhet om vikten av 

datakvalitet 
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Pålitligt värdefullt 
data
Många roller behöver medverka för att ett 

datadrivet arbetssätt blir robust och pålitligt:

• Beslutsfattare, chefer, projektledare

• Användare av datadrivna applikationer

• Utvecklare av datadrivna applikationer

• Ägare för datadrivna applikationer

• Ansvariga för drift och underhåll av 

processer som kopplar till datadrivna 

applikationer
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Osäkerhet vid mätning

• Vanliga risker för fel vid 

mätningar i en daglig industriell 

miljö

– Mätmiljön

– Val av mätmetod

– Mätinstrument & sensorer
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• Metoder och åtgärder för att 

minimera risker och fel

– MSA – MätSystemAnalys

– Mätosäkerhets analys

– Val och inställning av instrument 

& sensorer

– Kalibrering och metrologisk 

spårbarhet



Osäkerheter kring 
integration och system 
av sensorer

• Big Data, stora mängder data 
insamlade blir så mycket svårare 
att bedöma rimlighet hos.

• Tidssynkronisering av data från 
olika källor

• Metadata kritiskt

• Syfte och användbarhet hos olika 
delar av data

• Giltighet för insamlat data.
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Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY

http://scherlund.blogspot.com/2018/01/ai-and-machine-learning-give-new.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Osäkerheter kring säkerhet

• Säkerhet kring lagring och 

tillgänglighet

– Molnlagring

– Lokal lagring

• Yttre påverkan och dess 

effekter
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• Metoder och åtgärder för att 

minimera defekter och fel

– Risk och 

konsekvenshantering

Ingen kedja är starkare än svagaste länken…!



Data i tekniköar

Standardiserad data

Anpassad 

presentation av data

Historisk data tolkas

Mönster i data hittas

Tekniken tar beslut

Digitaliseringstrappan
Hur når vi nästa steg, vad 

krävs?

1 Mäta

2 Koppla ihop

3 Presentera

4 Optimera

5 Förutsäga

6 Utföra

M
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Standard

Säkerhet

Syfte och 

mål

Spara data

Gränssnitt

Individanpassa

Mandat

Filtrering

Tolkning

Input från omvärlden

Träna ML - hitta 

mönster

Förstå begränsningar

Övervaka

Följa AI

Välja scenario



Smart Maintenance 
olika möjligheter
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Remote Guidance är en lösning som 

låter dig se genom en annan persons 

ögon och vägleda dem - som om du 

var där. Tekniken som göra detta 

möjligt är AR (Augmented Reality).

En expert kan sitta på en plats långt 

ifrån maskinen och guida en operatör 

som gör felsökningen på maskinen 

lokalt.



Smart maintenance

Tillgång på data från exempelvis sensorer i 

produktion ger det fler möjligheter 

• Spårbarhet 

• Data från produktionen kan utnyttjas för 

livscykelanalys, LCA
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• Kunskapsplattformen edig.nu  

innehåller material på flera 

nivåer (introduktion, 

fördjupning och avancerat)

• FKG och RISE utbildning inom 

Smart Maintenance.

• … 

Ökad kompetens
för Smart 
Maintenance



www.edig.nu

RISE — Mallpresentation23

http://www.edig.nu/


Tack!


