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Smart Maintenance skall uppfattas som ett 
erbjudande från oss som arbetar med underhåll i 
en tid när utmaningarna är större än någonsin. 
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Smart Industri 
 
Det finns en stark vilja inom både näringsliv och politik att Sverige skall vara bäst i 
världen på digitalisering1. Digitaliseringen förändrar  

• hur vi gör saker,  
• hur vi upplever saker,  
• hur vi tar oss an uppgifter och  
• hur vi finner lösningar. 

 
Utgångsläget är gott (illustration 1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1: Sveriges ranking avseende digitalisering enligt fyra undersökningar 
 
Samtidigt finns det de som uttrycker oro för om Sverige skall kunna behålla sin starka 
ställning. Utvecklingen är på åtskilliga digitaliseringsområden exponentiell och får 
många att tala om en pågående teknisk revolution. Det är med andra ord bråttom2. Även, 
för oss som ligger långt fram. 
 
Hållbar industri är en nyckelfaktor bakom 
förverkligandet av en ekonomisk, mänsklig och 
miljömässig hållbar utveckling3. Näringsdepartementet 
framhåller i januari 2016 - med hänvisning till kravet på 
hållbar utveckling och efter att ha intervjuat 
företrädare för näringsliv och vetenskap - vikten av en, 
som näringsdepartementet uttrycker 
det, ”nyindustrialiering av Sverige”. Detta kan ske 
genom utvecklingen av en smart industri (illustration 
2). 
 
Smart industri bygger, enligt Näringsdepartementet, 
på fyra fokusområden: 

1. Hållbar utveckling 
2. Digitaliseringen 
3. Livslångt lärande 
4. Samverkan avseende innovationer 

 

                                                        
1 Digitalisering, främjande och framtid – en utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser; Digitaliseringskommissionen 
och Governo; februari 2015 
2 Digitaliseringens Transformerande Kraft – vägval för framtiden; Digitaliseringskommissionen, SOU 2015:91  
3 un.org 

Illustration 2: Näringsdepartementets 
Smart Industri – En nyindustrialiserings- 
strategi för Sverige, januari 2016 
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Smart industri4 diskuteras, sedan några år, flitigt (illustration 3). Några av de 
återkommande karaktärsdragen anses vara: 

• 3D-simuleringar av produktion och produkter, som underlättar konstruktion, 
planering och möjliggör utbildning redan innan den fysiska verkligheten 
realiserats. 

• Avancerad robotteknik, förarlösa truckar och fordon, som sköter förflyttningarna. 
• Additiv produktion, som möjliggör omedelbar 3D-printning av billiga, unika och 

därmed kundanpassade produkter samt tillverkning av reservdelar just när och 
där de behövs. Risken att en reservdel inte längre tillverkas hos leverantören 
elimineras. Kunden och individen kommer att hamna mer i centrum än någonsin 
tidigare. 

• Internet of Things (IoT) och inbäddade processorer möjliggör att saker (inklusive 
produkter under produktion) i samverkan med andra saker fattar egna beslut i 
realtid.  

• Högautomatiserad och starkt vertikalt och horisontellt integrerad produktion, 
administration, logistik och marknadsbearbetning med successivt allt färre 
människor operativt inblandade. Allt (Internet of Things) och alla (Internet of 
People), som har nytta av att vara uppkopplade mot Internet, kommer att vara 
uppkopplade (vilket skapar Internet of Everything). Data hanteras av en 
människa bara en gång. 

• Tillgång till, så kallad, Big Data genererad av en enorm mängd sensorer. 
• Kraftigt integrerade system och ”system av system” som tillsammans bildar en 

världsomfattande digital ekologi,en s k delningsekonomi.  
• Extremt snabb trådlös kommunikation (bland annat med hjälp av 5G) 
• Nya affärsmodeller baserade på försäljning av funktioner (exempelvis en 

transport) snarare än av fysiska produkter (en bil), s k nyttjandeekonomi. 
• Nya ansvarsstrukturer och organisationsformer. Gemensamt ägd och delad data. 

Stora krav på snabb utveckling av juridiken på nästan alla områden. 
• Denna teknologi förväntas inom kort prägla flertalet tekniska nysatsningar och 

kommer att dominera produktionen av nästan allt inom 20 år5. 
 
Den nya tekniken förväntas i ett första steg ersätta gammal teknik och förbättra 
produktionen (produktivitet, kvalitet, flexibilitet). I ett andra steg möjliggör den ett 
omfattande nytänkande och helt nya tillverkningskoncept. Dessa kan vi i dagsläget 
sannolikt bara ana. Något, vi dock måste ägna oss åt med kraft och hög prioritet . 
 
Denna utveckling möjliggör ökad industriell konkurrenskraft, inte minst, för 
högkostnadsländer som USA, Tyskland och Sverige i konkurrensen med produktion från 
lågkostnadsländerna. 
 
PWC intervjuade våren 2015 64 svenska företag6: 

• 61% ser 2015 Industri 4.0 (Smart Industri) som signifikant. 91% tror att Industri 
4.0 kommer att vara signifikant 2020.   

• 14% anser att den digitala integrationen med externa affärspartners är hög 2015. 
Motsvarande siffra förväntas vara 82% 2020.  

 
                                                        
4 Även kallad Industri 4.0, Industrial Internet, Automatisering… 
5 Industry 4.0; The future of productivity and Growth in Manufacturing Industries; Boston Consulting Group, april 2015. 
6 The Smart Manufacturing Industry, PWC, 2015 
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• 19% ansåg att den interna integrationen var hög 2015 och förväntar sig att 
denna siffra skall vara 88% 2020. 

• Värdena av en digitaliserad extern integration anses i tur och ordning vara (1) 
bättre tillfredsställande av kundernas behov (52%), /2) snabbare time-to-market 
(36%), (3) högre flexibilitet (30%), (4) högre innvationsgrad (21%), (5) tillgång 
till tekniska know how (18%) och (6) minimering av risker (9%). 

• Vikten av dataanalys ansågs av 40% av företagen vara hög 2015. 87% tror att 
den kommer att vara hög 2020. 

• 22% av de tillfrågade anser att produktutbudet 2015 representerar en hög grad 
av digitalisering. De förväntar sig att denna siffra har ökat till 88% 2020. 

• Värdet av en digitaliserad värdekedja ligger i (1) ökad effektivitet, (2) lägre 
kostnader och (3) ökade intäkter från både fysiska produkter och tjänster. 

• Problemen 2015 utgörs av att (1) identifiera de ekonomiska vinsterna (44%), (2) 
utbilda personalen (40%), bristen på standards (25%), teknikens mognadsgrad 
(23%).  
 

 
Illustration 3: Innebörden av begrepp som Internet of Things, Industri 4.0, Industrial Internet och Smart 
Industri diskuteras flitigt just nu.  
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Smart Maintenance 
 
En smart (-are) industri förverkligas på en mängd olika sätt. Ett av de viktigaste, men 
också mest förbisedda, är genom Smart Maintenance.  
 
Underhåll har nästan alltid haft låg status. Det har historiskt allt för ofta betraktats som 
att ”städa och reparera” och därmed som ”mindre smart”. Dess traditionellt låga status 
är ett hinder i förverkligandet av en smart industri och av industriell hållbarhet. 
 
Tankesmedjan Sustainability Circle grundades 2011 med syfte att utveckla (vad vi 
numera kallar) Smart Maintenance. Sustainability Circle har idag 55 huvudmän. Bland 
dessa finns några av landets mest erkända industrier, sjukhus, energiföretag, 
infrastrukturföretag och högskolor. 
 
Smart Maintenance 

• använder digital teknik för att samla in, analysera och visualisera data samt  
• mänsklig kompetens för att lära och kommunicera utvecklingsmöjligheter  
• med syfte att förverkliga en nollvision avseende tekniska fel, 

industriell hållbarhet och därigenom bidra till hållbar utveckling. 
 

Smart Maintenance kan på detta sätt bli en av de viktigaste inspiratörerna och 
katalysatorerna för FoU (illustration 4). Smart Maintenance är också ett sätt att hantera 
de på många håll allt tuffare ekonomiska villkoren och skapa konkurrenskraft. 
 

 
Illustration 4: Smart Maintenance bidrar till smart industri. 
 

Denna skrift är en sammanfattning av en del av det tankegods som Sustainability Circle 
löpande utvecklar avseende Smart Maintenance. 
 
 
  



8 
 

Utmaningen 
 
Industrin försörjer direkt och indirekt allt fler, trots att den, i utvecklade länder, 
sysselsätter allt färre7.  
 
Förklaringen hittar vi i den tekniska utvecklingen. Denna möjliggör  

1. en ständigt ökad utväxling på arbete och  
2. att enklare arbetsuppgifter automatiseras så att arbetskraften kan ägna sig åt allt 

mer avancerade arbetsuppgifter. 
 
Tekniken har på detta sätt gett världens teknikbejakande länder en allt högre välfärd 
kombinerat med allt mer fritid (se illustration 5). 
 

Illustration 5: Genomsnittlig arbetstid 1870 till 2013 i ett antal väl utvecklade industriländer. (Källa: 
OECD).  
 
Digitaliseringen accelererar nu denna utväxling ytterligare. Världen kommer, beroende 
på digitaliseringen, att genomgå dramatiska förändringar de kommande decennierna. 
Många talar om en förestående revolution.  
 
Störst blir förändringarna i de mest utvecklade länderna, däribland Sverige. Av 
illustration 6 framgår hur Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) 2015 bedömer att ett 
antal yrken kommer att påverkas av digitaliseringen. 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Industrin och dess tjänstenäringar utgör en femtedel av svensk BNP och 77 procent av det svenska exportvärdet. Allt tal om det 
postindustriella svenska samhället leder därför lätt ankarna fel. 
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Illustration 6: Hur olika yrkens förväntas påverkas av digitaliseringen de kommande 20 åren. (Källa: 
Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, Stiftelsen för Strategisk Forskning, 2015) 
 

 

Sannolikheten att yrken tas över av datorer under de 
kommande 20 åren 
 
Yrkeskod 
521  fotomodeller m.fl. 
412  bokförings- och redovisningsassistenter 
824  maskinoperatörer, trävaruindustri 
414  biblioteksassistenter m.fl. 
421  kassapersonal m.fl. 
921  medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
829  övriga maskinoperatörer och montörer 
522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 
911  torg- och marknadsförsäljare 
419  övrig kontorspersonal 
915 renhållnings och återvinningsarbetare 
411  kontorssekreterare och dataregistrerare 
828  montörer  
833 maskinförare  
823 maskinoperatörer, gummi- och plastindustri  
831  lokförare m.fl.  
343  redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.  
812 processoperatörer vid stål-o metallverk  
913  köks- och restaurangbiträden  
512  storhushålls- och restaurangpersonal 
742  möbelsnickare, modellsnickare m.fl.  
722  smeder, verktygsmakare m.fl.  
741 slaktare, bagare, konditorer m.fl.  
811 malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 
822  maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri  
815  processoperatör, kemisk basindustri  
931  grovarbetare inom bygg och anläggning  
721  gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.  
813  processoperatörer, glas och keramiska produkter  
342  agenter, förmedlare m.fl.  
834  däckspersonal  
825  maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri  
732  drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.  
832  fordonsförare   
614  skogsbrukare 
413  lager-och transportassistenter  
415  brevbärare m.fl.  

 

98,0% 
97,0% 
97,0% 
96,6% 
95,3% 
95,0% 
94,8% 
94,4% 
94,0% 
94,0% 
93,0% 
92,2% 
91,4% 
90,2% 
89,8% 
89,6% 
89,3% 
89,0% 
88,6% 
88,4% 
87,9% 
87,1% 
87,1% 
86,8% 
86,2% 
85,0% 
84,8% 
84,1% 
83,3% 
81,7% 
81,2% 
81,1% 
80,6% 
80,1% 
79,8% 
78,8% 
78,6% 
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Illustration 7 nedan visar antalet sysselsatta som enligt SSF kommer att påverkas av 
digitaliseringen.  
 

 
Illustration 7: Antalet sysselsatta i de yrken som enligt SSF kommer att påverkas mest av digitaliseringen 
(Källa: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, Stiftelsen för Strategisk Forskning, 2015)  

 

Antal jobb på den svenska arbetsmarknaden där 
arbetsuppgifterna kan tas över av datorer 
 
522  försäljare, detaljhandel; demostratörer m.fl. 
513  vård- och omsorgspersonal 
341  säljare, inköpare, mäklare m.fl. 
419  övrig kontorspersonal 
832  fordonsförare 
311  ingenjörer och tekniker 
343  redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 
712  byggnads- och anläggningsarbetare 
913  köks- och restaurangbiträden 
512  storhushålls- och restaurangpersonal 
413  lager- och transportassistenter 
241  företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 
412  bokförings- och redovisningsassistenter 
713  byggnadshantverkare 
912  städare m.fl. 
828  montörer 
723  maskin- och motorreparatörer 
422 kundinformatörer 
833  maskinförare 
821  maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 
829 övriga maskinoperatörer och montörer 
411  kontorssekreterare och dataregistrerare 
721  gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 
515  säkerhetspersonal 
919  övriga servicearbetare 
421  kassapersonal m.fl. 
342  agenter, förmedlare m.fl. 
932  handpaketerare och andra fabriksarbetare 
714  målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 
123  chefer för särskilda funktioner 
724  elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 
415  brevbärare m.fl. 
827  maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 
312 datatekniker och dataoperatörer 
814 processoperatörer, trä- och pappersindustri 
213  dataspecialister 
933  godshanterare och expressbud 
247  administratörer i offentlig förvaltning 
914  tidningsdistributörer, vaktmästare mfl. 

 

196753 
173019 
132572 

81244 
79169 
69272 
66723 
60791 
57165 
52947 
50484 
50215 
48875 
46934 
46355 
41627 
34943 
34856 
31882 
31302 
28583 
27054 
24630 
21852 
21507 
21425 
19826 
19662 
17057 
16020 
15957 
15363 
13885 
13335 
12149 
11791 
11460 
11248 
11194 
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Hållbar utveckling 
 
Parallellt, med kraven på digitalisering, ställs stora krav på industrins bidrag till 
ekonomisk, mänsklig och miljömässigt hållbar utveckling. Världen står inför ett stort 
antal utmaningar som vi snabbt måste hitta industriella lösningar på: 
 

• Ekonomiskt måste vi utveckla styrverktyg som gynnar den egna ekonomins 
långsiktighet. Dagens ekonomistyrning betonar snarare läge (och därmed kort 
sikt) än riktning (och därmed lång sikt) 8. Det missgynnar företeelser som främjar 
hållbar utveckling, exempelvis forskning och utveckling, investeringar, underhåll, 
kompetensutveckling, marknadsutveckling, kundvård, säkerhet, etcetera. 

 
• Mänskligt måste såväl individer som samhälle brukas utan att förbrukas. Det 

kräver att industrin bidrar till social, medicinsk och mental hållbarhet i det sätt 
på vilket den samverkar med sina intressentkategorier. 

 
• Ett liknande resonemang är nödvändigt när det gäller industrins påverkan på 

naturen. Industrin har en betydande roll i kampen mot växthuseffekten, för 
användningen av förnyelsebara resurser och mot gifter i det ekologiska 
kretsloppet (för att ta tre av en mängd möjliga exempel exempel).  

 
 
Konkurrens 
 
De senaste 25 åren har en rad före detta underutvecklade länder högindustrialiserats 
med hjälp av teknisk och ekonomisk kunskap från väst. Tydligast är detta i några av de 
mest befolkningsrika länderna i Asien, särskilt Kina.  
 
Detta har skapat, vad som fram till slutet av 1980-talet hade betraktades som en omöjlig 
paradox nämligen, kvalitetskonkurrens från lågkostnadsländer.  
 
Paradoxen möjliggjordes genom att västerländska industrier flyttade ut produktion och 
gjorde nyinvesteringar i lågkostnadsländerna9. Kapital har därefter i allt högre grad 
investerats i lokal utbildning, forskning och i högteknologiska investeringar10. De före 
detta utvecklingsländerna har därmed utvecklats till moderna industriländer och nöjer 
sig därmed förstås inte med att utföra enklare arbetsuppgifter åt oss.  
 
Men, utvecklingen har samtidigt inneburit krav på högre löner och välfärd i några av 
dessa länder. De före detta utvecklingsländernas kostnadsfördelar har därigenom 
minskat. Dessutom har den automatisering som den fortsatta digitaliseringen innebär 
minskar behovet av manuell arbetskraft. Det minskar i sin tur betydelsen av de 

                                                        
8 Boken Hållbarhetsräkning innehåller i kapitel 2 en genomgång av mänsklighetens framväxande syn på hållbar utveckling. Boken 
kan laddas ner gratis från sustainabilitycirle.se 
9 Asiens andel av världens BNP ökar sedan millennieskiftet från en tredjedel till inom tio år 50 procent. 
10 Kinas forskningsintencitet, mätt i termer av F&U i procent av BNP, har tredubblats sedan millennieskiftet är numera högre än 
motsvarande i EU. Detta har i hög grad möjliggjorts av pengar från Europa, Amerika och Japan (Källa: Smart Industri, 
Näringsdepartementet) 
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kvarvarande löneskillnaderna11. Det, sammantaget, ger oss ett visst andrum. Ett andrum, 
som vi nu måste vi utnyttja väl. 
 
Den tekniska utvecklingen innebär, förutom digitaliseringen, att tekniken har 
standardiserats och modulariserats. Komponenter och moduler till en slutlig applikation 
kan därigenom tillverkas på helt olika ställen i världen beroende på var 
konkurrenskraften anses vara störst. Så kallad outsourcing till den eller de om 
sammantaget anses vara bäst är därmed snarare regel än undantag.  
 
Detta skapar både hot och möjligheter lokalt. Vem som helst är numera välkommen att 
utveckla och erbjuda specialiteter med relevans för världsmarknaden.  
 
Kunskapen, som krävs, är ofta erfarenhetsbaserad. Men, den måste kompletteras med 
ständiga ”professionell updates” och ett livslångt lärande. Detta grundläggs i skolan. Den 
som slår sig till ro med sina ursprungliga erfarenheter blir allt snabbare frånkörd12.  
 
Utvecklingen har inneburit att den svenska industrins sysselsättningsmässiga roll i det 
industriella världssamhället allt oftare är att vara ”först” och ”sist” i den industriella 
processen (jämför illustration 14). Vi är som kunskapsnation särskilt viktiga avseende 
(1) forskning och utveckling (FoU) och (2) ”after sales” inklusive underhåll. Notera att 
dessa båda funktioner behöver fysisk tillgång till produktion för att utvecklas och verka. 
 
After sales domineras av underhåll, recycling, resuse, upcycling och andra, 
hållbarhetsfrämjande aktiviteter13. FoU och underhåll - inte minst kombinationen av dem 
- är därför strategiskt viktiga i en ”smart” svensk industri.  
 
Detta gäller dessutom både inåt- och utåtriktat, alltså både avseende  

• egen produktion och  
• produkter till kunder.  

 
 
Digitalisering, industriell hållbarhet och nolltolerans mot fel 
 
Digitaliseringen har initialt fokuserat på ”Internet of People”. Digitaliseringens nästa 
steg är ”Internet of Things” (IoT). IoT innebär att  

• saker kommunicerar med andra saker,  
• via Internet,  
• utan operativ inblandning av människor.  

 
IoT beskrivs mer utförligt i en bilaga till denna rapport. 
 
IoT kommer från och med nu att prägla såväl högteknologi (exempelvis flygplan som 
landar automatiskt och förarlösa bilar) som lågteknologi (exempelvis soptunnor som 
beställer tömning och blomkrukor som beställer vattning). Och, förstås ”allt” däremellan 
(marknadsföring, logistik, administration, bank och finans, vård och omsorg, våra hem...). 
                                                        
11 Även om 17 procent av industriföretagen flyttat ut verksamheter de senaste åren så har fyra procent flyttat hem verksamheter 
(källa: Näringsdepartemenetet, januari 2016) 
12 Sverige är ett forskningstungt land tack vare industrin. Men, vår position är delvis hotad. Det visar en rad index. Dessutom är en 
del andra länder bättre än oss på att tjäna pengar på innovationer. 
13 För en genomgång av dessa begrepp, se Källström, Hållbarhetsräkning, Sustainability Circle 2016. 
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För industriell produktion innebär IoT en ”fjärde teknisk revolution”14. Detta, inte minst 
när IoT nu kombineras med andra teknikområden som robotteknik och 3D-printning. 
Produkter under tillverkning kommer att kunna instruera maskiner hur produkterna 
skall tillverkas. Detta görs utan operativ inblandning av människor (när kunden väl 
beställt vad hon vill ha). Det möjliggör ännu en - vad som tidigare har betraktats som 
omöjlig paradox - nämligen; kostnadseffektiv massproduktion av unika produkter15. 
 
Denna fjärde tekniska revolution har för industrins del fått benämningen Industri 4.016. 
I Sverige talas ofta om smart industri. 
 
Industrin (inklusive infrastruktur, sjukvård, administration, etcetera) kommer att bli så 
teknikberoende att - initialt - all kritiskt viktig teknik alltid måste fungera.  
 
Senare kan teknik som alltid fungerar förväntas bli samhällelig norm och förväntas även 
avseende mindre kritisk teknik. Vi kommer, i framtiden, sannolikt inte att acceptera att 
ens ”brödrosten” går sönder. Åtminstone inte oväntat. 
 
En sådan nollvision förverkligas genom en framväxande integration mellan FoU och 
underhåll, det vill säga genom ett Smart Maintenance. 
 
Smart Maintenance definieras av det multiplikativa resultatet av faktorerna (1) teknik 
och (2) kompetens. Låt oss diskutera dessa båda faktorer. 
 
 
Teknik 
 
Smart Maintenance baseras på teknik som 

• Modularisering 
• Standardisering 
• Sensorer 
• Femte generationens trådlösa kommunikation, 5G 
• Big Data 
• Beslutsstödssystem, BSS, simulering, modellering, system av system, Artificiell 

Intelligence 
• Presentation, visualisering, virtuella tekniska miljöer för simulering 
• Additiv tillverkning (3D-printning), se illustration 8. 
• Cybersecurity 

 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 8: Traditionellt vs additivt tillverkade komponenter. Källa: The Economist 

                                                        
14 De tre första var ångmaskinen (1700-talet), elektriciteten (1800-talet) och elektroniken (1900-talet). 
15 Se gärna Siemens film på YouTube om massproduktion av unika produkter 
16 Begreppet är från början tyskt. I USA är motsvarande begrepp Industrial Internet. 
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Sambandet mellan några av dessa begrepp och Smart Maintenance diskuteras i det 
följande. 
 
Teknik modulariseras och standardiseras, som vi tidigare konstaterat, på allt fler 
områden. Flygplan, exempelvis, har länge varit modulariserade. Hushållsmaskiner är, än 
så länge, sällan modulariserade. Datorer och smartphones är modulariserade avseende 
mjukvaran (program och appar) men är i låg grad modulariserade avseende hårdvaran.  
 
Eventuella underhållsåtgärder omfattar tack vare modulariseringen främst enskilda 
moduler och komponenter. I illustration 9 har en applikation byggts upp av nio moduler. 
 

 
Illustration 9: Applikationer modulariseras och standardiseras. 

 
Smart Maintenance utgår från att modulerna förses med sensorer (röda punkter i 
illustration 10). Dessa mäter fukt, vibrationer, temperatur, utnyttjande och andra 
tillståndspåverkande faktorer.  
 
Sensorer är numera i allmänhet billiga och förväntas snart bli ännu billigare. Det innebär 
att även lågteknologiska och billiga applikationers moduler kommer att förses med 
sensorer i en nära framtid. Vi kommer med andra ord kanske att få ett mail från 
brödrosten om att den snart går sönder. 
 

 
Illustration 10: Modulerna förses med sensorer (röda punkter). 

 
Data från sensorerna överförs, bland annat, med hjälp av femte generationens 
radiokommunikation (5G) till databaser (Big data). I dessa lagras data från sensorerna 
relativt ostrukturerat eftersom merparten av all data vid lagringstillfället ofta ännu inte 
har någon känd användning (se illustration 11). Big data kan jämföras med ett 
skrotupplag där saker sparas ifall…17 
 

                                                        
17 Jämför beslutsteorins ”garbage can” 
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Illustration 11: Sensorer förser Big Data med data avseende modulernas tekniska tillstånd. 

 
Big data analyseras (illustration 12) med hjälp av beslutsstödssystem (BSS) som 
successivt förväntas bli allt ”smartare” (Artificiell Intelligens, AI). Syftet är att med hjälp 
av BSS upptäcka samband mellan hur applikationerna och deras moduler används å ena 
sidan och deras kort- och långsiktiga tillstånd å den andra. 
 
BSS kommer att (1) larma Smart Maintenance om icke önskade tillstånd samt (2) svara 
på eventuella frågor.  
 

 
Illustration 12: Beslutsstödssystem analyserar data från modulerna och informerar Smart Maintenance. 
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En utmaning är att lära BSS att skilja mellan falska samband, som det i illustration 13, 
från samband som är relevanta. 
 

Illustration 13: Det falska sambandet mellan skillsmässograden och margarinkonsumtionen i Maine 
mellan åren 2000 och 2008. 
 
Sensorer, big data och BSS möjliggör att underhåll kan utvecklas från att vara 
avhjälpande till att bli prediktivt och teknikutvecklande och därmed ”smart”. 
Den ”smarthet” som möjliggörs illustreras grafiskt i illustration 14. 
 

Illustration 14: Smart Maintenance eliminerar fel innan de orsakar haverier och reducerar behovet av 
traditionellt underhåll. 
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De vertikala blå linjerna i illustration 15 illustrerar planerat underhåll. Deras frekvens 
styrs av förväntat slitage (fallande gröna linjer).  
 

Illustration 15: Smart Maintenance eliminerar fel innan de orsakar haverier och reducerar behovet av 
traditionellt underhåll. 
 
Det verkliga slitaget (heldragen röd fallande linje i exemplet) är i exemplet större än 
förväntat vilket visualiseras tack vare de data som kommer från BSS.  
 
Därmed kommer nivån för vad som är acceptabelt att nås innan genomförandet av de 
planerade underhållet. Risken för fel kan inte accepteras på grund av den eftersträvade 
nolltoleransen mot fel (horisontell brandgul linje). Detta tvingar fram (dyra) 
akutåtgärder (fet vertikal röd linje) så att felet inte hinner uppstå. 
 
Smart Maintenance har därefter två uppgifter.   
 

1. Det som orsakade aktutåtgärden kan finnas kvar (streckad röd linje i illustration 
16). Felet måste byggas bort så att den streckade röda fallande linjen byts mot 
den streckade gröna fallande linjen (kort orange pil). BSS förväntas bidra med 
data avseende detta.  
 

2. Målet är att frekvensen avseende (sannolikt driftsstörande) underhållsåtgärder 
successivt blir allt lägre. Därför förväntas smart underhåll analysera (med hjälp 
av BSS) hur den streckade gröna linjen steg för steg kan närma sig de allt fetare 
gröna linjerna. 
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Illustration 16: Smart Maintenance eliminerar fel innan de orsakar haverier och reducerar behovet av 
traditionellt underhåll. 
 
 
Kompetens 
 
Smart Maintenance andra faktor är kompetens. Kompetens grundläggs i skolan och 
vidareutvecklas därefter genom livet.  
 
Managementgurun Chris Argyris har studerat hur organisationer lär. Han skiljer mellan 
en lägre och en högre ambitionsnivå (illustration 17). 

 

 
Illustration 17: Från avhjälpande och förebyggande till teknikutvecklande underhåll. 
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En organisation utgår från strategier, konstruktioner, investeringsbeslut och 
driftsledning. Innehållet i dessa styr agerandet. Agerandet genererar effekter. Effekterna 
är sällan eller aldrig de förväntade. Det beror bland annat på att agerandet utsätts för 
oväntade störningar i form av konkurrenter, kundbeteenden, makroekonomiska 
händelser, etcetera men också att agerandet kan visa sig vara oväntat svårt även i övrigt. 
Därför är det viktigt att effekterna av agerandet genererar ett organisatoriskt lärande.  
 
Organisatoriskt lärande på den lägre ambitionsnivån kallas single-loop-learning. Ett 
sådant motsvaras av avhjälpande och förebyggande underhåll. Båda formerna av 
underhåll innebär ju att felen finns kvar men åtgärdas efter respektive strax innan de 
inträffar. Det vill säga; glödlampan byts efter eller strax innan den går sönder. 
 
Lärande på den högre ambitionsnivån, double-loop-learning, innebär att strategier, 
konstruktioner, investeringar, inköp och ledningsbeslut ifrågasätts utifrån ett lärande 
baserat på de långsiktiga erfarenheterna av agerandet. Därmed kan felen förebyggas 
proaktivt och byggas bort. Ett sådant underhåll blir med andra ord teknikutvecklande. 
Överfört till exemplet med glödlampan; företaget utvecklar en mer hållbar glödlampa. 
 
Smart Maintenance innebär en successivt allt starkare betoning på double loop learning 
och därmed på ett proaktivt teknikutvecklande underhåll. Smart Maintenance blir 
därmed en viktig katalysator för FoU. 
 
Av illustration 18 framgår hur ingenjörerna i samband med work shops i två företag ser 
på sin egen utveckling i förhållande till resonemanget i denna skrift. 

 

 
Illustration 18: Från avhjälpande och förebyggande till teknikutvecklande underhåll i två industrier. 
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Resan från traditionell industri och traditionellt underhåll till smart industri och Smart 
Maintenance sammanfattas i illustration 19.  
 

 
 

Illustration 19: Från traditionellt till Smart Maintenance. 
 
 
”Resan” i illustration 19 indikerar vilka kompletterande krav på kompetens som smart 
underhåll ställer på dess utövare. Kompetens kan delas in i bokliga kunskaper, 
erfarenheter, egenskaper, färdigheter, nätverk (att känna dem som kan det man själv 
inte kan) och attityder. I illustration 20 diskuteras den kompetens som kan anses prägla 
traditionellt underhåll och vilken tillkommande kompetens som ett smart underhåll kan 
förväntas kräva. 
 

 
 

Illustration 20: Vidgad kompetensprofil. 
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Notera att den tillkommande kompetensen i högerkolumnen i illustration 20 inte är 
definitiv utan dynamisk. Det som kännetecknar hög kompetens vid ett tillfälle kommer 
att bedöms som lägre kompetens vid ett senare. Smart Maintenance är en uppmaning till 
ett livslångt lärande och ständiga professional updates. 
 
Få utövare av Smart Maintenance torde klara utvecklingen i illustration 20 själva. De 
måste erbjudas denna utveckling genom samarbeten mellan en rad institutioner.  
 
Attitydbegreppet i illustration 20 är intressant. Vi styrs av våra attityder. Därför räknas 
numera attityder som en del av kompetensen. 
 
Smart industri och Smart Maintenance kräver attitydskiften. Synen på ett sådant 
diskuteras i illustration 21. 
 
Normalfördelningskurvan symboliserar en tekniks performance. Medelvärdet (tunn 
vertikal röd linje) utgör teknikens hittillsvarande resultat. I illustration 21 ställs krav på 
en resultatförbättring (från tunn till fet vertikal linje). 
 
Denna resultatförbättring kan uppnås på i princip två olika sätt (observera att båda är 
ett uttryck för double loop learning och därmed för teknikutvecklande underhåll): 

• Alternativ 1: Normalfördelningskurvans ”högra ben” flyttas åt höger med hjälp av 
FoU. En sådan förflyttning innebär alltid att vi rör oss in i teknologiskt okänd 
terräng. Många utvecklingsprojekt misslyckas. Denna strategi är därför riskfylld, 
dyr och har därmed en begränsad potential.  

• Alternativ 2: Normalfördelningskurvans ”vänstra ben” flyttas åt höger. Det 
uppnås genom att befintlig teknik används skickligare, exempelvis genom att fel 
och brister elimineras utifrån FoU sannolikt initierat av underhåll. Denna strategi 
innebär att vi rör oss i känd terräng. Risken och kostnaderna är mindre vilket 
skapar en högre potential. 

 
Attitydmässigt anses alternativ 1, av samhället i allmänhet och av teknologer i synnerhet, 
vara betydligt ”sexigare” än alternativ 2. Denna attityd grundläggs redan i skolan. 

 
Illustration 21: En teknologisk kulturrevolution. 
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En smart industri och Smart Maintenance indikerar att skola, högskola och arbetsgivare 
borde samarbeta kring hur teknologers attityd kan förändras mot en mer balanserad 
attityd mellan de båda alternativen. 
 
 
Förverkligandet av Smart Maintenance 
 
Utvecklingen från traditionellt till Smart Maintenance kan beskrivas som en 
metamorfos18. Metamorfosen och dess båda dimension kompetens och teknik 
sammanfattas i illustration 22. 
 

 
Illustration 22: Omvandlingen från traditionellt till smart underhåll 

 
Resultat (illustration 22) är alltid en produkt av faktorerna kompetens multiplicerat med 
teknik. Eftersom sambandet är multiplikativt är det viktigt att ingen av faktorerna är 
väsentligt lägre än den andra. 
 
Traditionellt underhåll domineras av analog teknik och av en avhjälpande och 
förebyggande underhållskompetens. Traditionellt underhåll ekonomistyrs oftast som 
kostnadsställen vilket innebär en jakt på i första hand kostnadsminskningar 
(”resultatblind kostnadsjakt”). 
 
Smart Maintenance karakteriseras av ökande betoning på digital teknik och av en 
teknikutvecklande kompetens. Ekonomistyrningen betonar vikten av ekonomisk 
hållbarhet. Smart Maintenenande kan till skillnad från traditionellt underhåll därmed 
sägas ha en intäkt. Ekonomisk hållbarhet fångas med hjälp av en hållbarhetsräkning19. 
 
Smart Maintenance förverkligas genom nära samarbete mellan  

• privat och offentligt näringsliv,  
• akademi (teknik och ekonomi) och  
• politik.  

 

                                                        
18 Som när ”larven blir en fjärill” 
19 Boken Hållbarhetsräkning laddas ner gratis från www.sustainabiltycircle.se eller köps som fysisk bok från Sustainability Circle. 

http://www.sustainabiltycircle.se/
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Ett sådant samarbete måste, beroende på de stora utmaningarna (se detta avsnitt ovan), 
präglas av ett betydande sence of urgency. Ett sådant möjliggörs av kombinationen av  

• bottom-up- och 
• top-down-utveckling. 

 
Och, av att dessa möts på ett för industrin effektivt sätt. 
 
Sustainability Circle är sedan 2011 är plattformen för detta. Vi kommer att ta ett 
betydande ansvar för arbetet med att genom Smart Maintenance ge svensk ekonomi en 
ännu smartare industri. 
 
 
Konsekvenser20 
 
Internt samarbete och underhållsfunktionens roll i organisationen.  
 
Underhålls allt större betydelse och synlighet i industrin medför stora förändringar 
avseende roll och samarbete.  
 
Dagens fokus på att reparera minskar. Fokus på att utveckla och förvalta tekniken ökar.  
 
Det innebär i sin tur att underhåll i större utsträckning måste leda, samarbeta och 
integreras med andra avdelningar inom företaget. Exempel på sådana avdelningar är 
drift, FoU, inköp, installation, m.m.  
 
Underhåll förväntas även jobba närmare externa partners som leverantörer av 
utrustningen.   
 
 
Affärsnätverk och sourcing 
 
Digitaliseringen kommer att få stora effekter för underhållsmarknaden. Ny teknik 
möjliggör nya affärsmodeller. Tjänster och funktioner blir viktigare än fysiska produkter.  
 
En omfattande marknad för nya underhållstjänster växer fram.  
 
Aktörer kommunicerar i nätverk och använder sig av digitaliserade plattformar för ett 
skapa en koordinerad underhållsmarknad.  
 
”Uber Underhåll” har nämnst som ett visionärt förslag, med referens till hur 
taximarknaden förändrats den senaste tiden.  
 
Många räknar med att se en ökad sourcing-trend, där möjligheten att effektivt dela 
information möjliggör starkare samarbete mellan kunder och leverantörer.  
 
Ansvarsfrågor bli en central utmaning. 
 

                                                        
20 Källa: UH 4.0, Sustainability Circle, Skoogh, Bokrantz, Källström 2015 
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Innovation och teknikutveckling 
 
IoT innebär en högre tekniknivå. Mängden helt nya tekniska lösningar blir betydande.  
 
All utrustning kommer inte ersättas direkt. Det gör att samspelet mellan ny och gammal 
teknik blir centralt.  
 
Teknikutvecklingen förväntas ske i tydliga steg. Produktionen körs kontinuerligt, utan 
fel och avbrott, fram till större teknikskiften.  
 
Den nya tekniken och dess möjligheter tvingar fram ett innovativt tankesätt inom 
underhåll. Tankarna fångas i strategier som får en tydlig koppling till företagens 
efterfrågan på hållbarhet.  
 
 
Effektivitet och kvalitet i underhållsarbetet 
 
Teknikutvecklingen både kräver och möjliggör ett mer effektivt underhållsarbete. 
Kvalitetskraven blir avsevärt högre än idag. Fel på grund av den mänskliga faktorn 
reduceras avsevärt.  
 
Antalet underhållsåtgärder minskar. Underhåll förväntas verka utan att synas.  
 
Inom underhållsorganisationen förutspås förbättringar såsom bättre resursutnyttjande 
och lägre kostnader för underhållsåtgärder, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet 
och effektivitet i hela anläggningen. 
 
 
Vad vi lärde oss av varandra! 
 
Under sommaren 2015 genomförde Sustainability Circle ett antal work shops över hela 
landet. Efter den inledande frågeställningen kring förväntningarna på Smart 
Maintenance följde en gruppdiskussion med fokus på att dela idéer och inspireras och 
lära av varandra. Därefter lyftes samma frågeställning på nytt, för att se hur deltagarna 
påverkats av varandra.  
 
Underhållspersonalens betydelse och kompetens är det enskilda område som hamnar 
mest i fokus. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling blir en av de största 
utmaningarna för underhåll.  
 
Ett annan röd tråd är samarbete. Ökad intern samverkan mellan underhåll, drift, och FoU, 
kombineras med ökad extern samverkan med leverantörer och kunder.  
 
En nyckelfaktor i detta samarbete är att underhållsorganisationen blir drivande i 
teknikutvecklingen. Den får ett ökat både ansvar och mandat. Med det följer en högre 
status. Det kommer också att kräva ökat support och acceptans från den övriga 
organisationen, inte minst från ledningen.  
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Områden som fick större fokus ju längre diskussionen fortsatte var innovation och 
teknikutveckling samt affärsnätverk och sourcing. Förväntningarna på 
specialistfunktioner och IT-säkerhet ökar.  
 
Underhållsmarknaden bli mer flexibel geografiskt samt erbjuder fler specialtjänster 
genom nya affärsmodeller.  
 
Fokus på de nya möjligheter och lösningar som tekniken medför, till exempel 
självdiagnostik och förslag på hur fler underhållsåtgärder kan utföras på distans, ökade 
allt eftersom diskussionen pågick.  
 
Diskussionen fokuserade avslutningsvis på hur nya lösningar kan komma att möjliggöra 
mer faktabaserad och koordinerad underhållsplanering, t.ex. genom ett tydligare 
systemtänk och hur underhåll automatiskt kan planeras och optimeras i en miljö som 
allt mer liknar ett datorspel. Med beslut rotade i fakta levererar underhåll kontinuerligt 
kvantifierbara goda exempel.  
 
 
Slutsatser 
 
Utifrån vad vi lärt oss av Sustainability Circles tre work shops drar vi slutsatsen att IoT, 
Industri 4.0 och, speciellt, Smart Maintenance måste beakta följande sju faktorer: 
 
1) Strategifaktorn: IoT är som en tvål: ”väldoftande men hal”. Nästan alla ser 

huvudsakligen fördelar och vill ta del av den. Men, var börjar vi? Vad har vi för 
angreppsätt? Det behövs en strategi! 
 

2) Förtroendefaktorn: Underhåll axlar en stor del av ansvaret för att säkra framtidens 
teknikförtroende. För driften kritisk teknik kommer att ha en nollvision och 
nolltolerans mot fel. Det arbete som krävs för att bygga upp förtroendet för tekniken 
är mångdubbelt större än det som krävs för att rasera det.  

 
3) Integrationsfaktorn: För att lyckas måste vi identifiera och bryta ner osynliga gränser, 

som de inom företag, i affärsnätverk och i våra mentala modeller avseende underhåll. 
Data, information och kunskap delas. Vi kommer att integreras kring 
serviceorienterade leveranser.  

 
4) Kompetensfaktorn: Framtidens underhållspersonal måste ha en vässad 

kompetensprofil, med starkare professionell image och en tydlig identitet. Vi måste se 
en flod av drivande underhållsentreprenörer med stor vidsynthet. Det kräver ett 
skarpt fokus på kompetensutveckling och rekrytering. 

 
5) Hållbarhetsfaktorn: Morgondagens produktion utförs av ett globalt ”digitalt 

ekologiskt system”. Performance avser allt oftare detta system, snarare än, som 
hittills, enskilda delar. Intäkten utgörs allt oftare av hållbarhet. Långsiktighet och 
vidsynthet måste öka.  

 
6) Innovationsfaktorn: Även om mycket av den nödvändiga tekniket för att realisera 

Smart Maintenance redan finns tillgänglig krävs ett fortsatt innovativt tankesätt och 
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teknikutveckling. Ny teknik behöver också anpassas och kunna samarbeta med 
befintlig utrustning. Standardisering blir avgörande för att utrustning och datasystem 
ska kunna prata obehindrat och direkt med varandra. Standardiseringen måste avse 
hela det ”digitala ekologiska systemet”. Vem kommer ta stafettpinnen för att skapa 
sådana standarder? 

 
7) Tempofaktorn: Vi inledde med att konstatera att vi måste tro något om framtiden för 

att kunna agera. Detta, trots att vi redan nu vet att det vi tror delvis kommer att vara 
fel. Hur kompenserar vi oss för de oundvikliga felen? Jo, med tempo. Den snabba 
utvecklingen kräver ett ”sence of urgency”. Den som ligger i utvecklingens framkant 
har marginaler för att korrigera felaktigheterna när de väl visar sig. Detta kallas att 
skaffa sig ett ”first mover advantage”. En snarlik taktik kan vara att låta någon annan 
gå före och ta smällarna för att själv följa strax därefter. Detta kallas för ett ”second 
mover advantage”. Notera att en ”late mover advantage” inte finns. Framtiden 
kommer att visa vem som valde rätt.  
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Bilaga 1: 
 
 
 
Internet of Things 
 
Internet of Things (IoT) kan med fördel förstås utifrån följande historik21 
 

1969:  Militären i Californien lanserar fyra ihopkopplade datorer kallad Arpanet 

1971:  Första e-mailet skickas 

1981:  IBM lanserar den första PC:n 

1984:  Arpanet når 1.000 ihopkopplade datorer och byter namn till Internet. 

1991:  World Wide Web, WWW, föds. Revolutionen tar fart. 

1998:  Internet har 50 miljoner användare. Google startas. 

1999:  Begreppet Internet of Things myntas av Procter & Gamble 

2000:  LG lanserar den första Internetuppkopplade kylen 

2004:  Facebook lanseras. 

2005:  YouTube startas 

2007:  Apple lanserar iPhone. 

2009:  Internet har en miljard användare. 

2012:  Internet har 2,4 miljarder användare. Facebook används av en miljard. 

2013:  Det bedöms finnas fler uppkopplade saker på Jorden än människor. 

 

…nu- och framtid: 

2016: Smart Maintenance etableras som konkurrensfaktor och som en 

avgörande kraft i förverkligandet av en Smart Industri. 

2020:  IoT kombinerat 5G accelererar den fjärde tekniska revolutionen. Antalet 

uppkopplade ”saker” i världen förväntas22 vara cirka 50 miljarder. Många 

av dem kommer att vara leksaker. 

2030:  Enligt de amerikanska konsultföretaget Accenture kommer IoT att öka 

den globala ekonomin med 15.000 miljarder USD. 

 
Mellan åren 1995 och 2015 har nästan alla i vår del av världen blivit en del av Internet of 
People (IoP). IoP tog ett gigantiskt steg framåt när vi med hjälp av smart phones, för 
ungefär fem år sedan blev tillgängliga för Internet var vi än befinner oss.  

                                                        
21 Källa: WE nr 2 2015 m fl 
22 Nationell agenda Internt of Things, IVA 2013  
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Nu är det dags för Internet of Things (IoT). Tanken tillämpades första gången i början av 
1980-talet och avsåg då underhåll av Coca Cola-maskiner på ett universitet. Det tog tid 
att kontrollera alla Coca Cola maskiner. Med IoT räckte det att fråga en dator om 
automaterna fungerande som de skulle.  
 
Begreppet IoT föddes 1999. Machine to machine (M2M), Device to Device (D2D) och 
automation är närbesläktade termer som ibland används som synonymer för IoT. 
 
Någon gör bedömningen att världen 2015 hade omkring 250 miljoner saker som är 
uppkopplade mot Internet. De förväntas, om bara några år, vara upp emot 20 till 30 
miljarder. Var och en av oss tros ha mellan 1.000 och 5.000 saker omkring sig, som i en 
relativt snar framtid kommer att kommunicera med oss och andra saker via 
Internet. ”När du får ett mail från din brödrost om att den håller på att gå sönder, så vet 
du att IoT är där”, som någon uttrycker det. Eller, när kläderna talar om för 
tvättmaskinen hur de skall tvättas… 
 
Kommunikationen möjliggörs genom att varje sak blir identifierbar med hjälp av en IP-
adress så att sakerna kan skicka data till varandra utan operativ inblandning av 
människor.  
 
IoT kommer att snabbt att utvecklas till allt mer komplexa system. ”One to one” kommer 
att utvecklas till ”one to many” för att relativt snart bli ”many to many”. Performance 
kommer att vara resultatet av något som kan liknas vid en digital ekologi. När 
traditionell teknik tvingats begränsa sig till ett mindre antal på förhand väl definierade 
alternativ, kommer IoT att skapa en oändlig mängd alternativ utifrån unika behov. 
Besluten tas, extremt decentraliserat, av sakerna själva. Möjligheterna liksom 
utnyttjandegraden ökar exponentiellt.  
 
IoT kommer i et första steg att användas för att lösa kända problem effektivare än vad vi 
gjort med den traditionella tekniken. Ett andra steg är att lösa än så länge oförutsedda 
utmaningar med IoT. Jämför detta med mobiltelefoner som numera används till mycket 
annat än som telefon… 
 
I våra hem kopplas praktiskt taget all teknik samman med hemmets dator. Datorn har 
uppdraget att spara energi, skapa ett bekvämt klimat för familjens medlemmar, reglerar 
ljuset efter omständigheterna och beställer automatiskt förnödenheter enligt familjens 
direktiv. Soptunnan talar om när den vill bli tömd. Stora delar av äldreomsorg och 
sjukvård förläggs till hemmet. Hemmet blir vår borg. Säkerhet ges hög prioritet. Innan vi 
låser upp dörren skall vi vara säkra på att de som finns på andra sidan är de som vi vill 
skall finnas där (med hjälp av så kallad image recognition). 
 
Miljön bevakas i realtid med hjälp av sensorer i luft och vatten. Larm går när 
gränsvärden överskrids. Kanske stängs miljöförstörande teknik av automatiskt tills dess 
att värdena blivit bättre. Sensorer varnar också för hotande naturkatastrofer med hjälp 
av early warning systems. 
 
Trafiken baseras på förarlösa bilar. Dessa ersätter både dagens bilar och dagens 
kollektivtrafik. Vi kommer sannolikt inte att äga de förarlösa bilarna. Istället beställer vi 
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transporten från vår dator eller telefon. Färden utförs utan vår operativa inblandning. 
Själva tittar vi på en film eller tar chansen att sova. De förarlösa bilarna kommer att 
kunna köra fort med små avstånd i både djup och sidled till andra fordon. 
Säkerhetsavstånd blir onödiga. Olyckor försvinner. Alla bilar används nästan alltid. 
Parkeringsplatserna kan tas bort inne städerna. Trängselproblematiken reduceras 
väsentligt.  
 
Skolan bygger i växande utsträckning på ett samarbete mellan skolans och elevens 
datorer. Skolans dator vet vad eleven skall kunna. Elevens dator vet vad eleven kan. 
Undervisningen anpassas med hjälp av elektroniken till elevens förmåga just då. Datorn 
väljer exempel som intresserar eleven och ökar därmed engagemanget för 
undervisningen. Tempot bestäms av elevens reaktioner i dialogen med datorn.  
 
Sjukvården bygger på en allt mer automatiserad diagnostik. Data hämtas i allt högre grad 
från saker i hemmet som kläder, klockor och sensorer. Åtgärder som ordinerade 
mediciner, anpassas, helt efter den enskilde patienten. Datorer är redan idag bättre än 
läkare på vissa typer av diagnoser… 
 
Media baseras på närvarande människor som med hjälp av mobiltelefoner och Internet 
informerar icke närvarande människor utan iblandning av journalister och 
pressfotografer i realtid via sociala medier. Så kallade intelligenta agenter filtrerar 
informationen utifrån våra egna preferenser så att vi inte blir stressade av det enorma 
utbudet av data.  
 
Energiproduktion kommer att bli oerhört effektiv med hjälp av sensorer som beställer 
exakt den energi som krävs utan operativ inbladning av människor. Sensorer ute i 
naturen och stadsmiljöerna ser till att produktionssättet anpassas till vad miljön tål.  
 
Industrin baseras, med IoT, på att den produkt som skall tillverkas talar om för 
maskinerna hur produkten skall tillverkas och förflyttas mellan maskinerna under 
tillverkningsprocessen. Fabriker blir självorganiserande. Beslut decentraliseras till 
moduler och sakerna själva. System blir självlärande och utvecklar sig själva med hjälp 
av artificiell intelligens. Företaget Siemens har en vision om billig massproduktion av 
helt kundanpassade produkter. Kläder, mediciner och livsmedel kan bli unika utifrån var 
och ens personliga behov.  
 
Affärsmodellerna ändras. Vi kommer att få intelligenta shoppingsystem som anpassar sig 
till det kunden är intresserad av att få veta och vill ha. Företag kommer sannolikt,  
dessutom, att sälja sådan information till varandra. Kunderna (-s datorer) kommer att 
jämföra priser och egenskaper hos olika alternativ. Någon har varnat handeln för 
framväxande välinformerade ”monsterkunder”. Istället för att äga saker förväntas vi allt 
oftare köpa det som sakerna de gör, det vill säga tjänsten. Vi betalar för transporten, inte 
bilen. ”Power by the hour” blir en allt vanligare modell. Nya allianser uppstår på 
marknaden när glödlampor och uppvärmning blir delar av samma system, etcetera. 
 
Juridiken förändras. Produkten kommer att hämta egenskaper som finns utanför 
produkten med hjälp av Internet. Organisationer kommer i vissa fall att veta mer om 
andra organisationer än vad de vet själva. Leverantörer kommer att kunna informera 
kunder om att kunden har ett problem, kanske av teknisk natur. Vems år då felet om 
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något inte fungerar som det skall? Data om oss och våra liv kommer att finnas i det så 
kallade molnet och används av leverantörer och myndigheter. De används kanske till 
och med av politiker som vi inte röstar på eller ens gillar. Definitionen av, eller 
åtminstone synen på, integritet och vad som är privat förändras.  
 
Administration standardiseras och automatiseras. När vi beställer något godkänner vi 
också betalningen. Det gäller både företag och privatpersoner. Alla system 
kommunicerar med varandra. Deklarationer blir elektroniska och görs utan mänsklig 
inblandning. 
 
Ekonomin förändras. De initiala investeringarna är enorma. Men, enskilda komponenter 
kommer att bli väldigt billiga på marginalen. Driftskostnaderna kommer därför att bli i 
det närmaste försumbara när IoT genomförts fullt ut. Hur påverkar det 
konkurrensförhållandena? 
 
Tekniken, i form av datorer, databaser, sensorer, videokameror och robotar, etcetera 
finns i hög grad redan. Människans alla relevanta kroppsdelar är redan representerade 
av tekniska komponenter som kan kombineras i fantastiska applikationer.  
 
Sannolikt väntar vi nu bara på två företeelser: 
 
För det första krävs femte generationens radiokommunikation - 5G. 5G ger oss den 
kapacitet som krävs för att trådlöst överföra de enorma datamängder som IoT kommer 
att kräva. 5G införs från och med 2018. Kravet på 5G är att överföra data mellan två 
saker på mindre än en tusendels sekund med 100 procents tillförlitlighet. Vare sig berg 
eller väggar får vara i vägen för radiovågorna. Därför är topografin en spännande 
utmaning för den digitala ekologin. 
 
För det andra krävs ett förtroende för tekniken som är större än förtroendet för 
människor, så att ”den mänskliga faktorn” kan isoleras. Det skall kännas bättre att det är 
en dator som flyger planet än en pilot. Och, det är kanske inte så långt dit. Datorer är 
aldrig deprimerade, dricker aldrig alkohol och får aldrig ”hjärnsläpp”. Vi skall på samma 
sätt kunna lita mer på de datasystem som gör diagnosen när vi är sjuka än på den läkare 
som vi traditionellt konsulterat. Datasystemet använder sig ju av erfarenheten från mer 
eller mindre alla tidigare diagnoser… 
 
Drivkrafterna bakom IoT är: 

• Krav på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
• Nya aktörer på marknaden 
• Bristen på teknisk arbetskraft 
• Höga lönekostnader, inte minst i ett land som Sverige 
• Hög IT-mognad i länder som Sverige. 
• Behov av allt komplexare försörjningskedjor. 
• Behov av allt komplexare och individualiserade fysiska produkter och service. 

 
Drivkrafterna är, alltså, störst i IT-mogna länder med höga personalkostnader, som 
Sverige (llustration 23). 
 



31 
 

 
Illustration 23: Andel arbetare som upplever sina processer påverkade av den nya tekniken, jämförelse 
OECD-länderna. 
 
Möjliggörarna är  

• Billiga komponenter 
• Stora datamängder (Big Data) och molnlösningar 
• 5G: 100 procents täckning. 99,999% tillförlitlighet. 1 millisekunds fördröjning. 

90% energireduktion. 10.000 Mbps (3,5G: 42,2 Mbps, 4-4,5G: 100-1.000 Mbps). 
Frekvenser från 6GHz till 300 GHz.  

• Hög automationsnivå 
• Långtgående global standardisering 
• Virtuella verktyg för utveckling och lärande 

 
Men, det finns många som också ser problem med IoT: 

• Hur skall gammal och ny teknik kombineras i ett övergångsskede? 
• Integriteten hotas när all information om oss finns i molnet. Data kan användas 

av företag, myndigheter och politiker. Både av vänner och av fiender.  
• Nya former av kriminalitet och terrorism kommer att utvecklas. Förarlösa bilar 

och flygplan kan kapas från marken. Fabriker kan saboteras virtuellt.  
• Klyftorna i världen mellan dem som tar till sig den nya tekniken och de som inte 

orkar ökar. Det finns de som varnar för att Sverige redan nu tappar positioner i 
den globala automatiseringsligan.  

• Många företag kommer att slås ut av den nya konkurrensen. Kommer små företag 
att kunna hävda sig mot de stora? 

• Miljön kommer att belastas när stora delar av tekniken byts ut under en mycket 
begränsad period.  

• En mycket stor del av dagens arbetstillfällen kommer att försvinna. Hur många 
behöver över huvud taget jobba i framtiden. Och vad skall de göra som i så fall 
går i pension direkt efter skolan? 

• Hur skall privat och offentlig konsumtion finansieras? Vilka är skatteobjekten23? 
• Hur fungerar demokratin i ett högautomatiserat IoT-samhälle? Redan idag finns 

det politiska bedömare som säger att ”technology beats politics”… 
                                                        
23 Se SOU 2015:91 
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Bilaga 2: 
 
 
 
Standardiserig 
 
IoT kommer att ställa enorma krav på teknisk, särskilt digital, och mänsklig effektivitet.  
 
En sådan effektivitet kommer, i sin tur, att kräva en omfattande standardisering.  
 
Standardiseringen möjliggör i sin tur interoperabilitet. Värdet av en väl fungerande 
interoperabilitet är enorm. 
 
Standardisering och därmed interoperabilitet krävs också för en effektiv 
kommunikation mellan 

• Sensorer 
• Subsystem 
• System 
• Människor 

 
Det är många som arbetar med standardiseringen. SIS arbetar med ISO:s internationella 
standardisering av IoT. Arbetet befinner sig (2015) fortfarande i en uppstartsfas. Just nu 
skapas en standard för en referensarkitektur ISO 3014, IoT Reference Architeture. 
 
Standardiseringen måste dessutom gälla det mänskliga språket. Vi behöver utveckla en 
gemensam terminologi och fastställa vissa definitioner.  
 
En aspekt av standardiseringen är de IP-adresser som gör att saker hittar varandra via 
internet. Det gamla protokollet IPv4 har varit begränsat till fyra miljarder adresser. Ett 
nytt protokoll, IPv6, har därför utvecklats. Detta klarar 2128 adresser – ett 40-siffrigt tal. 
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Bilaga 3: 
 
 
 
Big data 
 
90 procent av all data som finns på Jorden har producerats de senaste två åren. Både 
sensorer och lagringsmedier är numera utomordentligt billiga och blir dessutom allt 
billigare.  
 
85 procent anses vara ostrukturerade. 90 procent av alla data i världen är digitala. 
Sannolikt kommer en mycket liten del (< 5 till 10 procent) av dem till användning24.  
 
Många talar nu om ett framväxande globalt och digitalt ekosystem med Internet (5G) 
som sammanhållande kraft. 
 
I en IoT-baserad ekonomi genereras en stor del av alla data från sensorer utlokaliserade 
till enskilda moduler och komponenter i nästan alla applikationer.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
24 Det finns gott om källor som spekulerar i linje med dessa källor. Siffrorna är naturligtvis inte vetenskapligt bevisade. 
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