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Med den ökade digitaliseringen är vi nu snabbt på väg in i vad
många benämner som den fjärde industriella revolutionen. Målet är
självorganiserande fabriker, där varje produkt bär med sig information
om hur och till vem den ska tillverkas. Ambitionen är också att uppnå
kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen
tidskrävande programmering.
Organisatoriskt innebär detta ett affärsmässigt paradigmskifte. Produkt,
produktion, service och underhåll integreras allt mer. Människans kunskap
står i centrum och den mänskliga handlingsfriheten utvidgas.
Digitaliseringen är ett överlevnadskrav för europeisk industri. En
smart fabrik med självstyrande produktion ger hållbarare processer, högre
produktivitet, lägre kostnader och större flexibilitet. Vi får ett ökat tempo
och snabbhet i att kunna leverera värde när företag får en tätare koppling
till kunder och deras installationer. Vi får en snabbare time-to-market
process och en effektivare arbetsfördelning längs värdekedjan. Men vi
får också finansiella effekter, till exempel ett förbättrat kassa- flöde, där
minskade förändrade lagernivåer och färre »produkter
i arbete« sänker det sysselsatta kapitalet.
Även underhållet kommer att påverkas. Framtidens underhåll blir
alltmer förebyggande. Ingen har råd med driftstopp och då krävs ett
underhåll, där maskinerna både pratar med varandra och med operatören.
Det handlar om helt nya produktionsmiljöer, där grupper av maskiner
kommunicerar med varandra och skickar nödvändig data sinsemellan för
att optimera tillverkningsprocessen.
Utmaningarna blir dock många. Insamlingen och analysen av de stora
informationsmängderna kräver ny kompetens, som framöver riskerar att
bli en bristvara. Företagen behöver också skapa nya digitalt anpassade
affärsmodeller. För att nå framgång krävs också att företagen samverkar
i större ekosystem tillsammans med partners och leverantörer. Med väl
fungerande samarbetsmiljöer skapas en vinn-vinn-situation för alla.
Här kan SSG:s starka fokus på kompetensutveckling och vårt unika
samarbetskoncept bli till stor nytta.
JONA S BERGGREN

VD, SSG Standard solutions group
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FRAMTIDEN
är redan här

Industriellt Internet of Things (IoT) är på stark frammarsch. Om bara fem år beräknas det
finnas 50 miljarder uppkopplade apparater i världen. Men utmaningarna är många och utvecklingen
kommer att ställa stora krav på företag och industrier. »Vi kommer att få en ny era av ekonomisk
tillväxt och konkurrenskraft. Skärningspunkten mellan människor, data och intelligenta
maskiner kommer att få långtgående konsekvenser för produktivitet, effektivitet och drift
av industrier runt om i världen«, säger Heikki Ailisto, Research Professor och Program Manager
på det statliga finska forskningsinstitutet VTT.
TE X T C ARL JOHARD ILLUSTR ATION BJÖRN ÖBERG

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för en utveckling, där olika
saker i form av maskiner, fordon, gods,
hushållsapparater, kläder och människor
förses med små inbyggda sensorer och
processorer, som alla kan kommunicera
med varandra.
»IoT är egentligen inte någon ny
teknologi. Det är förutsättningarna för
att tillämpa redan existerande teknologier
som förändrats, såsom snabbare nätverk,
bättre sensorer och billigare hårdvara.
Det handlar mer om en digitalisering
av allt, som skapar nya möjligheter att
använda befintlig och ny teknologi och
utrustning för helt nya affärsmodeller med
nya, smarta och attraktiva tjänster inom
samhällets alla sektorer«, säger Heikki
Ailisto, Research Professor och Program
Manager på det statliga finska forskningsinstitutet VTT.
Idag interagerar människan med hjälp
av internet för sin egen produktivitet eller
kanske bara för nöjes skull. Det som nu
håller på att ske är att även maskinerna
i ökad utsträckning börjat prata med
varandra.
»Det som kallas för industriellt IoT är
starkt inriktat på att förbättra effektiviteten, säkerheten och produktiviteten i
verksamheterna med fokus på avkastning

på investeringarna. Det finns också företag
som tar ett ännu bredare perspektiv och
som ser det som ett sätt att tätare integrera
leveranskedjans aktiviteter med pålitliga
partners«, säger Heikki Ailisto, VTT.
Industriellt IoT kommer att beröra de
flesta företag och offentliga tjänster under
de kommande tio åren. Alla de stora
företagen arbetar redan med detta.
År 2013 fanns det fler uppkopplade
apparater än människor på jorden. År 2020
beräknas de vara 50 miljarder. Enligt det
multinationella konsultföretaget Accenture
har industriellt IoT potential att lägga
15 000 miljarder dollar till den globala
ekonomin år 2030.
»Denna utveckling kommer att förändra
företag och länder och skapa en ny era av
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.
Vi ser en framtid, där skärningspunkten
mellan människor, data och intelligenta
maskiner kommer att få långtgående
konsekvenser för produktivitet, effektivitet
och drift av industrier runt om i världen«,
säger Heikki Ailisto, VTT.
Sveriges fördel
Svensk industri och offentlig sektor har
som ambition att till 2025 vara bäst i
världen på att utnyttja fördelarna med IoT.
»Det är ju en bra målsättning. Sverige

har skickliga basindustrier och vi ligger
tekniskt långt framme när det gäller
olika funktioner i samhället. Jag tror att
vi genom att stödja utvecklingen av IoT
inom sektorer, som gruvor, skog, fordon
och husbyggnation, kommer att kunna öka
industrins samlade effektivitet och skapa
väsentligt bättre förutsättningar för våra
exportföretag«, säger Östen Frånberg, IoTdirektör på Luleå Tekniska Universitet.
Utvecklingen av IoT kommer att kräva
ökat samarbete mellan företag, industrier
och branscher. Här har Sverige en stor
fördel, eftersom svenska företag och
anställda är vana vid att samarbeta.
»Vi tycker om att samarbeta. Vi är vana
vid att bilda lag och vi gillar att jobba
med andra människor från olika delar av
världen. Vi har också duktiga ingenjörer
och naturvetare«, säger Östen Frånberg.
Nytt IP-protokoll möjliggör mer adresser
För att nå ända fram finns det dock en del
utmaningar på vägen. En sådan tidigare
utmaning har varit att det internetprotokoll IPv4, som vi använder, har varit
begränsat med drygt fyra miljarder
möjliga adresser, vilka snart beräknas ta
slut. Ett nytt protokoll, IPv6, har därför
tagits fram med plats för 2128 adresser - ett
40-siffrigt tal.
5
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Smart boende

- Fritid & underhållning
- J.I.T information
- Dygnet runt-anslutning

Smarta städer
- Trafikledning
- Trafiksäkerhet
- Trafikljuskontroll
- Vattenförvaltning
- Smarta soptunnor

Smart industri

Internet of
Things

- Optimerad produktion
- Ljuskontroll, säkerhet
- Ställdon
- Robotar

Smarta byggnader
- Smarta hem
- Ljus- och A/C-kontroll
- Närvarosensor
- Smart säkerhet
- Vatten- och elmätning

- Elektrisk mobilitet
- Smart logistik
- Infrastruktur
- Höghastighetståg
- Appar för pendlare

En annan – och kanske en av de viktigaste utmaningarna - är avsaknaden av
gemensamma internationella standarder
inom IoT.
»Vi har idag en ganska bra standardisering på lägsta nivån för kommunikation
mellan sensorer, subsystem och system.
Men för kommunikation mellan olika
informationssystem är det besvärligare.
Det är ett svårare område, men det finns
idag IT-arkitekter, som arbetar med att
försöka skapa generella modeller för detta.
Vi kommer helt säkert att få fler aktörer
än två och deras roll kommer inte att vara
lika dominerande, som i mobilvärlden«,
säger Heikki Ailisto, VTT.
Östen Frånberg, Luleå Tekniska Högskola, är också expert i SIS svenska grupp,
som arbetar med ISOs internationella
standardisering av IoT. (Se även artikel sid
10). Han tillägger:
»Det som är viktigt nu är
att komma överens med
andra standardiseringsorgani-

6

Smart hälsa

Smarta transporter
Smart energi

- Smarta elnät
- Felsökning/övervakning
- Volt/elkraftsensorer
- Konsumtionsmätare
- Virtuella kraftverk

sationer om hur den tekniska standarden
för IoT ska se ut. Att vi gemensamt kan
gå ut och säga att så här ska vi definiera
IoT och det är efter de här riktlinjerna
nya IoT-system bör byggas, så att vi får
interoperabilitet, det vill säga samverkan
mellan olika IoT-system.«
Säkerheten måste lösas
Att lösa datasäkerhetsriskerna är en annan
utmaning. När fabriker och maskiner över
hela världen är uppkopplade via nätet ökar
riskerna för att informationen kommer i
orätta händer.
»Detta är en svår nöt att knäcka. Hur
gör man för att förhindra att någon
obehörig utomstående ställer till problem
med exempelvis ett företags pappers- eller
stålproduktion, vilket nyligen skedde i
Tyskland», säger Heikki Ailisto, VTT.
En annan viktig knut att lösa är vem
som ska äga all data, som företagen levererar och som redan idag finns tillgänglig.
En hel del av denna information är känslig
för både individer och företag.
»Jag tror att det kommer att finnas
ett behov av neutrala och pålitliga
marknadsplattformar, så kallade ´trusted
third partners´, som kan garantera en ökad
säkerhet i informationsutbytet och skapa

- Biosensorer
- Fjärrdiagnoser
- Hälsoövervakning
- Virtuella hälsorum
- Digitala doktorer

förtroende och en balans mellan olika
intressen«, säger Heikki Ailisto, VTT.
Dataanalys i fokus
En annan utmaning är möjligheten att ta
hand om all data som produceras. IBM
uppskattar att 90 procent av all data som
genereras aldrig analyseras eller leder till
något. Det IBM tänker erbjuda är därför
branschspecifik hjälp att dra nytta av all
ny data som produceras.
Dessutom ska IBM bygga upp ett slags
ekosystem tillsammans med olika partners
i form av tillverkare av hårdvara, operatörer och företag, som producerar data.
Ett sådant färskt partnerskap har IBM
bland annat slutit med The Weather
Company, som äger ett nät av över
100 000 vädersensorer och som även
samlar in data från miljoner mobiler,
byggnader och fordon.
Ett annat exempel är GE, som under
2011 hjälpte det italienska flygbolaget Alitalia att med hjälp av analys av stora data
och förbättrad kommunikation mellan
sensorer och markkontroller identifierar
och analyserar bränsleutnyttjandet. Med
dessa investeringar har flygbolaget hittills
sparat 46 miljoner USD. Idag samarbetar
GE även med andra flygbolag, som
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»Jag uppmanar alla företag att haka på denna trend, men ni kan inte göra denna omvandling
ensamma. Tänk nätverk«, säger professor Heikki Ailisto, VTT.

AirAsia, med samma kostnadsbesparande
resultat tack vare bättre kommunikation
och dataanalys.
Viktigt att förstå affärsnyttan
Den största utmaningen är dock att få
företagen att se affärsnyttan med IoT.
»Här finns mycket arbete att göra.
Investeringar i våra interna processer,
som bidrar till ökad effektivitet, går alltid
att kalkylera. Men om vi talar om större
förändringar av företagens affärsmodeller,
om att starta nya marknadsplatser och
förändrad tillverkning, då blir riskerna
högre och de existerande affärsmodellerna
hotade. Det kan skapa motstånd mot
nödvändiga förändringar«, säger Heikki
Ailisto och tillägger:
»Vi som jobbar med detta vet att
industriellt IoT kommer att skapa mer
effektiva produktioner och processer och
ett bättre proaktivt underhåll med stora
besparingar som följd. Jag är övertygad
om att industrin kommer att lösa alla
dessa utmaningar. Affärsnyttan är alldeles
för stor för att låta bli. När konkurrenterna
visar vägen kommer de andra följa efter.«
Nya affärsmodeller
Industriellt internet förändrar hur människor tänker och hur företagens nätverk
arbetar. Det internationella näringslivet
har påvisat åtskilliga exempel på nya sätt
att tänka.
»Ett sådant är exempelvis Uber, som är
en internetbaserad tjänst för beställning

och betalning av taxiresor och samåkning. Det är en spännande affärsmodell,
som bygger på en digital plattform,
där utbud och efterfrågan möts«, säger
Heikki Ailisto, och fortsätter:
»Ett annat exempel är Michelin,
som istället för att sälja däck säljer
däckservice, så att transportföretagens
lastbilar alltid har nya däck, samtidigt
som de också får rådgivning om hur de
kan bli mer effektiva. De samlar information från olika däckbolag, analyserar
transportförhållandena och vilka däck
som är bäst att använda. Istället för att
köra 88 km/h med däck nr 6, så kan du
köra lite saktare med andra däck och
spara energi och tid. De samlar sedan in
de använda däcken, regummerar dem och
säljer dem till andra bolag, som är glada
för begagnade däck med förnyad service«,
säger Heikki Ailisto.
Ett annat exempel är maskintillverkare,
som istället för att sälja maskinen till
operatörsföretaget kan leasa ut maskinen
med en prestandabaserad betalning,
exempelvis utifrån hur många ton kunden
förflyttar.
»Detta kräver pålitlig mätning av
maskinernas prestanda och insikt i hur du
bygger maskiner. Det är tillverkaren, som
behöver ta hand om finansieringen och få
den lönsam. Dessa nya affärsmodeller förändrar affärsnätverket. De företag som inte
förbereder sig för detta kommer att hamna
lite efter«, säger Heikki Ailisto, VTT.
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Uppkopplade bilar, bostäder och läkare
IoT förväntas framför allt förändra förutsättningarna för bilindustrin, bostadsindustrin och sjuk- och hälsovård.
»Inte bara datorn kommer framöver
att vara uppkopplad till nätet med en
ip-adress, utan även elen, värmen, spisen,
kylen, frysen, dammsugaren och en
mängd andra prylar i hemmet«, säger
Östen Frånberg, LTU.
Analysfirman Gartner spår att en
kvarts miljard bilar kommer att vara
anslutna till internet år 2020 med utökade
erbjudanden när det gäller underhållning,
service och automatisk körning.
»För sjuk- och hälsovård
bidrar digitaliseringen till ökat
intresse från patienter att ta
större del av sin egen vård.
Man kan tänka sig att en
patient sänder in senaste
dygnets uppgifter om puls,
temp, och blodtryck innan
man träffar sin husläkare,
vilket sammantaget kommer
att leda till en bättre,
effektivare och billigare vård
och nöjdare patienter«, säger
Östen Frånberg, LTU.
Viktiga råd till företag
Om de existerande, starka
företagen vill ha en dominant roll även i framtiden,
så måste de vara proaktiva
och vara beredda att skapa
nya affärsmodeller.
Professor Heikki Ailisto, VTT, har två
råd att ge dem:
»Jag uppmanar alla företag att haka på
denna trend. Börja med att analysera vad
IoT betyder för ditt företag. Kortsiktigt
genom att skapa små pilotexperiment
tillsammans med partners och ge fria
händer till anställda, som är entusiastiska
och positivt inställda till vad ny teknik
och nya affärsmodeller kan bidra med
för företaget. Parallellt bör företaget
även initiera en långsiktig IoT-strategi
med framtagande av nya affärsmodeller.
Analysera era tjänster, produkter och processer. Hur kommer industriellt internet
att påverka dem? Kommer marknaden att
förändras? Vad behöver ni ändra på? Och
framför allt - tänk nätverk, ni kan inte
göra denna omvandling ensamma.«
7
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Det är nu det är

SLAGLÄGE

»Det är nu det är slagläge«, säger Patrik Couch, som är affärsutvecklare på IBM. Efter drygt 15 år i IT-branschen
är det hans uppgift att fokusera på Internet of Things och att analysera de möjligheter som finns.
TE X T PER ARONSSON FOTO IBM

Med slagläge menar Patrik Couch att alla
de grundläggande förutsättningarna är på
plats. Sensorer har gått ner drastiskt i pris.
Det har också blivit betydligt billigare att
lagra och överföra data.
»Det här gör att det går att ta sig an
saker på ett helt annat sätt och inte bara
för att tekniken gör det möjligt, utan
också för att det är ekonomiskt gynnsamt.
Nu gäller det att ta vara på all information
och så att säga knyta ihop säcken. För det
8

är en sak att veta vad som är möjligt, det
är något helt annat att faktiskt göra det.«
Patrik Couch delar den allmänna uppfattningen att enorma förändringar är på
gång.
»Ja, det råder det ingen tvekan om. Ta
bara processindustrin, som jag arbetar
mest med. Där finns det sedan tidigare en
självklar vana att hantera stora maskiner
och avancerade processer. Däremot saknas
det ofta kunskap om vad de nya digitala
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möjligheterna kan innebära. Här finns det
en fantastisk affärspotential.«
Mer IQ till världen
Planeten håller på att bli smartare, som
Patrick Couch uttrycker det. Instrumenterad, ihopkopplad och intelligent.
»Vissa förhållanden är förstås
allmängiltiga, till exempel den grundläggande infrastrukturen. Men det som
blir skillnaden, när rätt IoT-lösningar
appliceras, är att informationen blir så
otroligt mycket mer specifik och kan användas på ett helt annat sätt. Tidigare har
inte instrumenteringen använts särskilt
ofta utanför den egna produktutvecklingen. Vad vi ser nu är hur affärsmodeller
förändras och att positioner på marknaden
förflyttas. Vi kommer att få se många
fler branschöverskridande samarbeten.
När man instrumenterar och skapar
en virtuell dimension, så är det ofta en
annorlunda utmaning för många bolag i
den tillverkande industrin. De är inte vana
att röra sig på den planen. Men insikten
finns att potentialen är stor. De företag,
som lyckas med att realisera affärsmässiga
IoT-lösningar, kommer att få konkurrensfördelar, så är det bara. Återigen, det
handlar om att vara snabb och realisera
projekt så fort som möjligt.«
Patrik Couch understryker att allt det
här kommer att påverka affärsprocesserna
för alla företag.
»Nyckeln är att lyssna in så många
aspekter som möjligt. Förstå de komplexa
maskinerna och hur de kan förbättras.
Skapa nya samarbeten. Hitta nya lösningar. Anpassa sig till en förändrad marknad.
Helt enkelt ta kontrollen över hur man för
sin affär framåt. Här är det extra viktigt
att hålla ordning på allt som har med IT
att göra. Allt för att kunna applicera intelligens för att kunna realisera ett värde.
Precis så enkelt och svårt är det.«
Vi blir bättre på att se in i framtiden
Något som IoT verkligen möjliggör är
prediktiv analys. Alltså förmågan att i
förväg förutse vissa händelser.
»Jag kan ta ett exempel. Vindkraftverk
är oftast placerade på otillgängliga ställen.
Det innebär att det är kostsamt att laga
och sköta underhåll. Säg att man har ett
gäng vindturbiner ute i havet. Om man till

IBMs forskare placerar här ut en rad sensorer, som ska fånga in data från Lake George
i delstaten New York. Avsikten är att med hjälp av IoT skapa världens smartaste sjö.

dem kan koppla monitorer, som rapporterar i realtid, så ökar det chanserna att
fixa saker och ting innan det är för sent.
Man vet helt enkelt mer vad som händer
när det händer. Den typen av solid och
instrumenterad information är hårdvaluta.
Den som äger informationen kan också
skapa bäst erbjudanden och sälja processer
och modeller vidare.«
Patrik Couch säger att Internet of
Things kommer att bli vardag i allt från
enkla till komplicerade produkter.
»Men var finns det största värdet? Jo,
oftast där det är den största komplexiteten.
Å andra sidan är det också där det finns
mest smärta. Om en borrmaskin för
hemmabruk går sönder eller om batteriet tar slut, så är det inte hela världen.
Däremot om en borrmaskin, som står i en
gruva 1000 meter under jord, fallerar, så
svider det ordentligt. Värdet att förhindra
det är med andra ord mycket större när
komplexiteten är omfattande.«
För både företag och privatpersoner, så
finns det en sak som är absolut nödvändig
i sammanhanget.
»Ja, och det är viljan att dela med sig
av information. För både produkter och
tjänster kommer det att vara helt avgörande för att skapa värde. Det kan gälla
till exempel hälsoinformation för att skapa
skräddarsydda försäkringstjänster. Eller

det kan gälla hur du använder din bil. Vill
du att Volvo eller Audi eller Toyota ska veta
hur du kör och var du har varit och därmed
få mer anpassade tjänster?«
Helt nya affärsmöjligheter
Internet of Things är så mycket större än en
teknologisk revolution.
»Absolut, alla dessa nya möjligheter är
framför allt affärsmässiga. När vi om tio år
tittar tillbaka på vad vi trodde skulle hända
så är jag helt övertygad om att vi här och nu
underskattar hur allas vår tillvaro kommer
att förändras.«

Patrik Couch, affärsutvecklare på IBM säger att transparens och samverkan mellan olika företag kommer att
vara helt avgörande för att framgångsrikt positionera sig
när Internet of Things slår igenom på allvar.
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Standardiseringen av IoT har

BARA BÖRJAT
Just nu finns inget Internet of Things, bara ett stort antal Intranet of Things, som inte
kan kommunicera med varandra. »Behovet av övergripande standardisering
är därför en förutsättning för att IoT-hypen ska gå från just hype till
realiserad. Så vi har många utmanande frågor att lösa eller adressera
framöver«, säger Sara Norman projektledare på SIS, som leder det svenska
standardiseringsarbetet av IoT inom ramen för ISO.
TE X T C ARL JOHARD FOTO MAGNUS FOND

Alla talar idag om behovet av gemensam internationell standardisering för att få
Internet of Things att äntligen ta fart.
»I dagsläget finns många olika tillämpningar som fungerar, givet vissa specifikationsramar. Men om du ska koppla ihop dem med ett annat system, så kan du inte
göra det. Detta därför att även om de är uppkopplade till internet, så är det egentligen två helt skilda Intranet of Things, som inte kan kommunicera med varandra. Vi
behöver en övergripande standard på plats för att kunna realisera övergången från
Intranet of Things till Internet of Things (IoT). När saker ska börja kommunicera
med varandra behöver vi kunna bestämma och förhålla oss till sakernas identitet för
att det hela ska fungera«, säger Sara Norman, SIS, och fortsätter:
»Vi har många utmanande frågor att lösa eller adressera. Behovet av en övergripande standardisering är en förutsättning för att IoT-hypen ska gå från just
hype till realiserad.«
Ett internationellt arbete
Ett internationellt standardiseringsarbete har därför initierats av ISO och i detta
ingår även svenska SIS.
»Sverige har över lång tid skapat trovärdighet i de forum, där dessa standarder
tas fram, och har därför byggt upp ett förtroendekapital, som kan ge oss extra
inflytande i detta viktiga arbete«, säger Sara Norman.
Därför finns det nu en stark plattform för svenska intressen att vara med att
påverka innehållet i dessa standarder.
»I nuläget är vi på en öppen arena. Fördelen vi har är att vi har många nationer
ombord. Ytterligare en stor fördel är att alla får vara med – det är inte bara
industrin, utan även myndigheter och intresseorganisationer.«
»Den stora fördelen med ISO-standardisering är att den etablerades redan
1946, är globalt erkänd med 162 medlemsländer och därför täcker en stor del av
världshandeln. Detta ger möjligheter till en riktig globala påverkan. En specifik
utmaning inom just IT-standardisering är att den tekniska utvecklingen sker
så snabbt och då finns det behov av att få fram nya standarder snabbt. Just
den erkända konsensusprocess, som ISO står för, som å ena sidan säkerställer
transparens och öppenhet, gör å andra sidan att utvecklingsarbetet kan ta tid«
säger Sara Norman.

10

DEN SMARTA INDUSTRIN |

2 : 2015

»EN ÖVERGRIPANDE
STANDARDISERING ÄR
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR
ATT IoT-HYPEN SKA GÅ
FRÅN JUST HYPE TILL
REALISERAD«
SARA NORMAN

»För de som engagerar sig finns det en stor möjlighet
till inflytande och påverkan på innehållet. Det är det
absolut viktigaste budskapet jag har just nu«, säger
Sara Norman, SIS.
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krävas. Just nu skapas den internationella
standarden för en referensarkitektur - ISO
3014, IoT Reference Architecture.
»IoT Reference Architecture (RA) är
den grundläggande bas, som enskilda
IoT-systems arkitekturer behöver för
samarbete inom varje applikationsområde.
Det är först när denna referensarkitektur
är på plats, som egentliga IoT-system kan
utvecklas«, säger Sara Norman.
Nyttan med standardisering inom IoT
ligger i ett bättre samarbete IoT-system
emellan, vilket ger större funktionalitet,
ekonomi, kvalitet, robusthet och innovation. Det finns en rad applikationsområden, såsom transport, smarta elsystem och
smarta hus, som därigenom har mycket
gemensamt och kan samarbeta i nya
tjänster och innovationer.
»Med en IoT(RA)-standard kan man
utveckla system på en högre nivå och
utnyttja standardmoduler och middleware
i infrastrukturen, som ger högre kvalitet
och funktionalitet«, säger Sara Norman.
»Vi vill ha med fler experter från industri, myndigheter, näringsliv och organisationer", säger Sara
Norman, SIS.

Arbetet med att ta fram en internationell
standard inom ISO brukar ta cirka tre år.
»Många vill att standardiseringen ska
vara på plats redan nu. Vi har varit igång
i snart ett år, men vi är fortfarande i en
uppstartsfas.«
Viktigast skapa en referensarkitektur
Det första ISO har gjort har varit att identifiera den mängd arbete, som kommer att

» Många vill att
standardiseringen ska
vara på plats redan
nu. Vi har varit igång
i snart ett år, men vi
är fortfarande i en
uppstartsfas«
SARA NORMAN
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Gemensam terminologi
Nästa fas blir att ta fram en gemensam
terminologi.
»En grundförutsättning för att nå
framgång är att vi pratar samma språk.
Vad är vad och vad är det inte? Det finns
generella IoT-definitioner och det finns
den specifika definitionen av IoT. Det har
också tagits fram ett publicerat arbete på
fem språk för IT-spårbarhetstermer i ISO
19762. Det finns med andra ord redan bra
verktyg till hands«, säger Sara Norman.
IoT för »supply chain«
ISO arbetar också med fyra IoT-standarder för leverantörskedjan.
»Arbetet är viktigt, eftersom det är
det första i sitt slag. Det syftar till att
specificera ingående komponenter för att
implementera IoT-applikationer i olika
leverantörsled.«
Arbetet innebär att specificera identifiering, kommunikation, typ av enheter,
sensorer, ställdon, lokalisering, spårning,
säkerhet, lagring och hur IoT-data
presenteras.
»Sverige behöver formulera sin ståndpunkt kring dessa standarder och det finns

stora möjligheter för de som väljer att
engagera sig att påverka innehållet. Passa
på att titta på tidiga utkast till standarderna och kom med åsikter«, uppmanar
Sara Norman.
SIS roll
SIS roll är att tillsammans med deltagarna forma den den svenska rösten
inom Internet of Things. Vad som ska tas
fram i standardiseringsarbetet är styrt av
intressenterna.
»Det är inte ISO eller SIS som organisation som säger att nu ska vi göra det här.
Det måste vara någon som resonerar och
som tycker att det här är så pass viktigt
att vi lägger fram förslag. Ska vi få de
resurserna allokerade måste det finnas en
nyttodiskussion innan och att vi sedan
kommer överens och når en konsensus«,
säger Sara Norman och fortsätter:
»SIS möjliggör att alla experter får
säga vad de tycker och tänker och SIS
uppgift är bland annat att möjliggöra att
den svenska ståndpunkten får genomslag
och därigenom skapa en bra internationell
hävstång för de svenska företagens och
experternas åsikter.«
Behov av ytterligare experter
Därför efterlyser SIS ett ökat engagemang
från berörda aktörer.
»Utvecklas standarderna åt ett håll,
som inte passar dina intressen, behöver
du agera på det. De som är deltagare i
den svenska kommittén får tillgång till
all information. Jag ser till att hålla dem
uppdaterade utifrån deras intressen. De
skaffar sig ett internationellt nätverk med
kompetens, som de sedan kan rådfråga i
andra situationer«, säger Sara Norman och
avslutar:
»Vi har inte tillräckligt många experter
i nuläget. Vi vill ha in fler experter från
industri, myndigheter, näringsliv och
organisationer för att få in fler perspektiv
och för att Sverige ska kunna påverka
standarden för referensarkitektur utifrån
svenska behov och ett svenskt perspektiv.
För de som engagerar sig finns det en stor
möjlighet till inflytande och påverkan på
innehållet. Det är det absolut viktigaste
budskapet jag har just nu.«

DEN SMARTA INDUSTRIN |

INTERNET,
uppfinningen
som förändrade
världen.
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1969

Militären lanserar fyra ihopkopplade
datorer kallad Arpanet.

1971

Första e-mailet sänds.

1981

IBM lanserar den
första PCn.

@

1984

Arpanet når 1000 ihopkopplade
datorer och döps om till internet.

1991

»The birth of the web«. Datorer har funnits
många år, men här föds WWW och
revolutionerar datoranvändandet.

1998

1999

2000

Termen IoT myntas av
Proctor & Gamble´s
Kevin Ashton.

Internet når 50 miljoner
användare. Google startas.

LG lansers den första internetuppkopplade kylen.

2005
2004

Chad Hurley, Steve Chen och
Jawed Karim lämnar betaltjänstföretaget Paypal för att starta YouTube.

2007

2009

The Facebook lanseras
av Mark Zuckerberg.

iPhone Lanseras och introducerar
mobilt internet på riktigt.

2012

Internet når 2.4 miljarder användare.
Facebook når en miljard användare.

Nätet når en miljard användare.
Über(Cab) lanseras.

2020

Kommer det vara fler uppkopplade enheter i världen
än människor och det förväntas att allt ifrån hemelektronik, byggnader, och transporter kommer att
vara uppkopplade och övervakade genom internet.
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130 000

smarta
LASTBILAR
Den som idag köper en Scania lastbil får ett smart
fordon, som är uppkopplat till molnet och till
Scanias servrar. Hittills har Scania samlat på sig stora
mängder av data från den globala flotta på 130 000
fordon, som idag är uppkopplad till systemet. »Vi
använder informationen för utökad service till
våra kunder och för att utveckla bättre fordon«
säger Jan Danielsson, utvecklingsansvarig för
Scania Connected Services.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SC ANIA

Den uppkopplade servicen ingår numera
som en del av Scanias standard.
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» Hittills har över 90
procent av våra kunder
Scania tillhör veteranerna när det gäller
att använda sig av IoT-teknologin för
accepterat erbjudandet
att skapa stora fördelar internt och för
kunderna. Redan 2004 lanserades det
om att aktivera
första Fleet Management-systemet.
anslutningen - vårt
Systemet har sedan dess genomgått
stora förändringar och från 2011 utrustas
mål på 100 procent är
alla lastbilar med en telekommunikationsenhet, som sänder mängder med data om
definitivt inom räckhåll«
fordonen till Scanias servrar i fabriken.
Informationen används dels för att skapa
de olika tjänster som kunderna kan välja
att abonnera på, internt inom Scania samt
ute i verkstäderna för att minska kundernas stilleståndstider.

Uppkopplad flotta med 130 000 lastbilar
»Det är ett under flera år väl fungerande
system, som är mer inriktat mot grundläggande funktionalitet, som spårning av bilen
och information om dess status. I och med
att vi har fordonen ständigt uppkopplade,
kan vi kontinuerligt göra diagnoser på
dem«, säger Jan Danielsson, utvecklingsansvarig för Scania Connected Service.
Idag har Scania en lastbilsflotta bestående av 130 000 uppkopplade fordon
i Europa, Sydamerika, Afrika och Asien.
»Vi samlar hela tiden in ny information
från dem och de äldsta uppkopplade bilarna
är från slutet av 2008. Vi hade en liknande
äldre utrustning även tidigare, men den är
numera utfasad«, säger Jan Danielsson.

Rapporter utan kostnad
Servicen ingår numera, som en del av
Scanias standard.
»Den som köper en Scania lastbil får
ett uppkopplat fordon. I bilpriset ingår då
ett basabonnemang för de kunder som så
önskar. Detta kostar inget extra, de måste
bara skriva under ett avtal, som ger oss rätt
att inhämta information från lastbilen«,
säger Jan Danielsson.
Gör de det får de varje vecka, månad
och år en monitoringrapport, där de kan se
hur bilarna mår och hur de har rullat, information om bränsleförbrukning och hur
mycket hårda inbromsningar de har varit
med om med mera. Till systemet finns
också en mobilapp. Appen är gratis men
kräver ett aktivt abonnemang för åkeriet.
I appen kan till exempel föraren enkelt

JAN DANIEL SSON

dokumentera och skicka in felrapporter till
åkeriet om det finns problem med utrustningen. På åkeriet kan den som är fordonsansvarig sedan planera fordonsunderhållet
direkt i Fleet Management-portalen.
Kunderna erbjuds också andra abonnemang, där de mot en extra kostnad får
tillgång till djupare analyser av både förare
och bil. Kunderna har då möjlighet att
själva göra djupare analyser av både förare
och fordon, för att till exempel bedöma
vilka förare som behöver tränas i att köra
bränslesnålt. De får också tillgång till olika
rapporter, som till exempel miljörapporter.
I betalabonnemangen ingår även positioneringstjänster samt möjlighet att koppla ihop
Fleet Management-systemet med kundens
egna IT-system (via webservice-gränssnitt).
»Dessa tjänster har funnits på marknaden i några år nu, och vi har nått den
kritiska massa som behövs för att utnyttja
utvecklingen. Hittills har över 90 procent
av våra kunder accepterat erbjudandet om
att aktivera anslutningen - vårt mål på 100
procent är definitivt inom räckhåll«, säger
Jan Danielsson.

Snabbare service vid behov
Med systemet kan Scanias verkstäder
dessutom redan innan en lastbil kommer
in på verkstaden se vilka felkoder som
finns i elsystemet. Detta skapar möjlighet
att förbereda servicen innan bilen står på
verkstaden, vilket minskar stilleståndstider. Efter att en reparation är utförd kan
verkstaden enkelt kontrollera om åtgärden
hjälpte, utan att bilen behöver komma in
på verkstaden igen.
»Vi ser det som en stor investering för
framtiden«, säger Jan Danielsson.
»I mobilappen, som är tillgänglig till

Efter att en reparation är utförd kan verkstaden enkelt
kontrollera om åtgärden hjälpte, utan att bilen behöver
komma in på verkstaden igen.

vårt system, kan förare, transportplanerare
eller åkeriägare snabbt få tillgång till
en karta med positioner för alla åkeriets
bilar«, säger Jan Danielsson.

Värdefull innovationskälla
De inhämtade datamängderna utgör
naturligtvis en värdefull källa för Scanias
egen forskning och utveckling.
»Det är ju en viktig källa till kunskap
för att förstå hur våra bilar används och
hur vi kan göra dem effektivare och
sänka bränsleförbrukningen«, säger Jan
Danielsson.
Scania har byggt upp flera databaser för
olika syften.
»Vi använder mycket av informationen
för att utveckla mer tekniskt avancerade
och säkrare fordon framöver«, säger Jan
Danielsson.
För att bättre förstå kunderna och i
syfte att optimera transportflödet har
Scania även byggt upp ett eget transportlaboratorium med ett eget åkeri och en
egen uppkopplad flotta bestående av 40
lastbilar. Dessa kör gods mellan Scanias
produktionsorter i norra Europa. Huvuddelen av de interna transporterna sker
mellan fabrikerna i Södertälje och Zwolle
i Holland.
»Vi tror starkt på nyttan av våra system
för både våra externa kunder och deras
kunder, liksom för oss själva i våra egna
processer och våra eftermarknadsprocesser
i samband med att lastbilarna servas och
repareras«, slutar Jan Danielsson.
15
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Ett annat forskningsområde, där
Scania är ett av de ledande företagen
i världen, är konvojkörning eller så
kallad »platooning«. Lastbilarna
körs i konvoj med ett avstånd mellan
ekipagen på tio till tjugo meter.
Föraren i första lastbilen bestämmer
hastigheten hos konvojen och de
självkörande lastbilarna bakom följer
efter tack vare avancerad teknik och
mjukvara, som automatiskt reglerar
avståndet mellan långtradarna.

Konvojkörning av autonoma fordon leder till mellan 5 och 10 procent mindre bränsleåtgång.
Dessutom utnyttjas lastbilarnas lastkapacitet betydligt effektivare.

KONVOJER
MED LÅNGA
LASTBILSTÅG
TE X T C ARL JOHARD FOTO SC ANIA
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»Vi kör dem tätt för att få ned luftmotståndet och därmed göra bränslebesparingar.
Vi ser att vi kan nyttja infrastrukturen
effektivare om vi kan köra med kortare
avstånd mellan bilarna. Och med de
elektroniska systemen som bilarna
utrustas med ökar trafiksäkerheten«, säger
Jan Danielsson, utvecklingsansvarig för
Scania Connected Services.
Då antalet godstransporter i världen
beräknas växa med 50 procent mellan åren
2000 och 2020, så är den reducering av
energiåtgång konvojkörning leder till på
mellan 5 och 10 procent mindre bränsleåtgång viktig. Dessutom utnyttjas idag
endast hälften av lastbilarnas lastkapacitet.
Idag har Scania demonstrerat konvojkörning av enskilda lastbilståg. Den
intressanta utmaningen är nu att koordinera flera lastbilskonvojer och få ihop det
med hela logistiksystemet. Strävan är att
en åkare med 100 lastbilar i realtid kan
koordinera sina transporter med andra
åkare. En konvoj kan lämna Sverige på
väg ner mot Italien och i till exempel södra
Tyskland kan flera lastbilar både avvika
och ansluta.
Scania samarbetar här med ett stort
åkeri i Spanien. Tillsammans arbetar de
bland annat med gränssnitten mellan
chaufför och lastbil samt mellan personal
och övervakningsutrustning hos åkeriet.
»Det pågår dessutom en hel del legalt
arbete i syfte att få de europeiska myndigheterna att harmonisera trafiklagarna
i Europa och tillåta en högre grad av
automation«, säger Jan Danielsson.
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AUTONOMA
FORDON PÅ
VÄGARNA
Autonoma fordon eller självkörande
bilar utan förare är idag ett av
de hetaste forskningsområdena
inom bilindustrin. »Vi får allt
fler stödsystem, som gör
att vi kan lätta på förarens
arbetsbelastning, och så
småningom kommer bilen köra
utan förare«, säger Jan Danielsson,
utvecklingsansvarig för Scania
Connected Services.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SC ANIA

I USA körs det redan idag på allmän väg
med autonoma bilar. I Tyskland har autonoma tester skett på landets motorvägar.
»Någon gång i framtiden är jag övertygad om att vi även kommer att få självkörande lastbilar, som rullar på våra vägar.
För att nå dit krävs dock ett rigoröst arbete,
inte minst för att kunna garantera säkerheten. För den kreativa och framtidsorienterade ingenjören erbjuder fordonsbranschen
därför ett antal spännande utmaningar att
sätta tänderna i, bland annat saknas idag
lagstiftning som reglerar detta«, säger Jan
Danielsson.
I Sverige ska Volvo Cars med start 2017
testa ett 100-tal fordon i Göteborg med
vanliga bilister på väg till jobbet på utvalda
vägar. Dessa bilar ska kunna köra själva och
även om föraren är med så rör denne varken
ratt eller pedaler.
Säkrare och billigare
Siffrorna talar för sig själva.
»En tredjedel av en lastbils kostnader
för ett åkeri utgörs av ersättning till
föraren, ytterligare en tredjedel utgörs av
bränslekostnader. Dessutom uppnås med
autonoma fordon ökad säkerhet och högre
effektivitet. Mycket av tekniken finns

dessutom redan, det som nu behöver göras
är att finslipa den«, säger Jan Danielsson.
Människor som förare är relativt osäkra
och chansar gärna, medan de autonoma
bilarna alltid kör enligt reglerna – men
då måste de också vara förberedda på alla
tänkbara scenarier.
Självkörande lastbilar inom gruvindustrin
Föraren kommer att behövas under
många år framöver, men kan få en annan,
övervakande och beslutfattande roll,
medan helt förarlösa lastbilar till att börja
med kommer att uppträda i miljöer, där
människan helst inte ska vistas. Ett typiskt
sådant område är gruvdrift, ett av Scanias
forskningsområden. Inledande tester med
autonom lastbil i en gruva kommer att äga
rum i Norge i slutet av 2016.
Bilbehovet kommer att förändras
Den idag mest kända autonoma bilen
är troligtvis Googles Lexus-bil. De har
redan kört en miljon kilometer med sin
Self-Driving Car i USA och de har aviserat
att de tänker bygga egna bilar inom något
eller några år. Bilarna kommer att köra i 40
kilometer i timmen, ta max två passagerare
och representera ett helt nytt koncept små, plastiga och »mjuka«.
I förlängningen kommer autonoma
fordon helt förändra vårt sätt att transportera oss. »Bilägandet« kan utvecklas
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mer mot en app i mobilen, där behov och
önskemål knappas in, än en fysisk bil i
garaget.
»I Tyskland utvecklas nu »carsharing«. Där
finns uppkopplade bilar, som du kan låna.
Med utvecklingen av autonoma bilar
behöver du inte längre ha en egen bil. Du
kan vid behov bara beställa den som en taxi
och så dyker den upp och kör dig dit du
vill«, slutar Jan Danielsson.

Detta är Scania
Scania är en av världens ledande tillverkare
av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En
växande del av verksamheten är serviceoch tjänsteutbudet, som garanterar
Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania
erbjuder också finansiella tjänster. Scania
är verksamt i ett hundratal länder och har
35 000 anställda.
Forskning och utveckling är koncentrerad
till Sverige. Tillverkning sker i Europa och
Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta
fordon.

Föraren kommer att behövas under många år framöver, men kan i autonoma
lastbilar få en annan, övervakande och beslutfattande roll.
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SAMVERKA
OM DU VILL
VARA MED I
MATCHEN
»De företag som vill vara med i matchen måste nu samverka med
företag de aldrig tidigare har haft att göra med«, säger Fredrik
Hedlund, som är VD för Sigma Connectivity.
TE X T PER ARONSSON FOTO SIGMA

När Fredrik Hedlund förklarar vad
Internet of Things (IoT) egentligen är,
så påminner han om vad folk tyckte och
tänkte om fenomenet internet när det
begav sig och modemen hade det där
karakteristiska skorrande ljudet.
»Internet var något väldigt abstrakt
när det kom. Få förstod hur nätet skulle
förändra så mycket i grunden. Idag är
internet vardag, något vi använder utan att
tycka att det är särskilt märkvärdigt. Jag
ser IoT som en förlängning av internet.
Nätet flyttar helt enkelt ut till alla grejer
runtomkring oss. Inom bara några få år
kommer det att hända massor. Saker som
vi nu inte har en aning om, men som snart
blir alldeles självklara. Som ett vatten
kommer det bara att flyta ut…«
Behoven driver utvecklingen
Det ligger kanske nära till hands att tro
att utvecklingen är teknikdriven. Inte
minst för att sensorer med mera har blivit
mycket billigare den senaste tiden. Men
tekniken är bara en delförklaring, enligt
Fredrik Hedlund.
»Visst är tekniken i sig viktig, men
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»Företagen kommer att få bättre information om vad
som faktiskt händer i en tillverkningsprocess. Här kan de
företag som håller sig framme göra enorma effektivitetsvinster«, säger Fredrik Hedlund, VD för Sigma Connectivity.

faktum är att det vi dagligen upplever
är att det mesta vi gör är behovsdrivet.
För oss som utvecklar applikationer och
system för att få produkter att samverka
är det bra nyheter. Vi löser problem och
gör nytta. Det är vår affär. Inte att briljera
med teknik. Samtidigt är det förstås
viktigt att exempelvis sensorer har blivit

billigare. Det är mobiltelefonin, som har
drivit fram utvecklingen. Nu när mognadsgraden och tillgängligheten för både
internet och komponenter har kommit så
långt, så skapar det förutsättningar för
IoT. Från och med nu är tillgängligheten
på teknologi och kostnaden sådan att det
egentligen bara är fantasin som sätter
gränser för vad som är möjligt.«
Fredrik Hedlund säger att det redan här
och nu pågår en förändring av vad som är
möjligt.
»Ja, det påverkar redan människors liv,
i allt större utsträckning utan att vi tänker
på det. Det vill säga att produkter som
finns idag kopplas ihop med varandra.
Ta exempelvis sensorer, som samlar data
kring din hälsa och kan ge dig mönster
för att upptäcka riskfaktorer innan det
inträffar något. Eller hur ditt fordon
kommunicerar med omgivningen för att
du ska kunna göra smartare val av bättre
och säkrare färdväg.
Den typen av möjligheter kommer att
bli allt fler. Utan att vi behöver anstränga
oss kommer vi att snabbare och bättre
kunna fatta medvetna och omedvetna
beslut, som leder till bättre effektivitet, får
större betydelse och bidrar till bättre hälsa
och ökad miljövänlighet.«
Företag måste samverka över
branschgränserna
Något som enligt Fredrik Hedlund
kommer att bli vanligare är samarbeten
över branschgränserna.
»De företag som vill vara med i matchen
måste samverka med företag de aldrig
tidigare haft att göra med. Ta bara det här
med det smarta hemmet. Ingen vill ha 25
elektroniska boxar med fjärrkontroller i
sitt hem. Säkerhetsbolag, fönstertillverkare, möbelföretag och så vidare måste gå
ihop för att skapa bra lösningar som folk
vill köpa.«
En annan spännande utveckling är
utvecklandet av smarta städer.
»Parkeringsbolag, fastighetsbolag,
butiker, gallerier - kort sagt alla verksamheter som finns i en stad kommer att
kunna samverka på helt nya sätt och
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»Den viktigaste aspekten när det gäller
Internet of Things är att se till helheten. Hur
allt hänger ihop från produkt och applikation
till dataanalys och tjänst«, säger Fredrik
Hedlund, VD för Sigma Connectivity.

» Nätet flyttar ut
till allt och alla
- det är det som är
Internet of Things«
FREDRIK HEDLUND

erbjuda nya lösningar. Ett exempel ur
mängden är skötseln och utnyttjande
av fastigheter. Där kan billiga sensorer
ge mer exakt information, som gör att
problem kan lösas snabbare. En läckande
ledning, som i dag upptäcks först när det
är riktigt illa, kan i stället bytas ut innan
de första dropparna kommer. Sensorer i
fastigheter bidrar också till mer effektivt
utnyttjande av kontorsytor.«
Samtidigt är Fredrik Hedlund noga
med att påpeka att IoT inte bara är en sak

för städer.
Han är helt övertygad om att det också
kommer att vara helt avgörande
för utvecklingen även i glesbygden.
»Allt fler får fiber, även på landsbygden.
Fler och fler blir uppkopplade och får
tillgång till ett säkert och snabbt internet.
Nätverksinfrastrukturen är redan bra och
blir bättre hela tiden. Det gör att vi enkelt
kan rulla ut en applikation globalt och
att det fungerar så gott som överallt. Vi
behöver inte längre stora bergrum med
servrar för att nå ut.«
Ökad noggrannhet och djuplodande analyser
När det gäller processindustrin, så säger
Fredrik Hedlund att IoT och avancerade
sensorer är ett sätt öka effektiviteten inom
produktionen. »Framför allt, så ökar
noggrannheten. Det handlar om att kunna

samla
in en stor
informationsmängd, men framför
allt om att kunna analysera
alla fakta på ett djuplodande
sätt. Man kommer helt enkelt att få
bättre information om vad som faktiskt
händer i en tillverkningsprocess och
därmed också möjlighet att justera vad som
händer på ett mer exakt sätt. Här kan de
företag som håller sig framme göra enorma
effektivitetsvinster.«
Detta är Sigma Connectivity
Det var för drygt två år sedan som
Sigma köpte en del av Sony Mobiles
utvecklingsenhet i Lund. Idag sysselsätter
Sigma Connectivity drygt 200 anställda,
som arbetar för fullt med produktutveckling och applikationer för att få olika
produkter att »prata« med varandra.
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Nu tar sjukvården steget ut i

CYBERRYMDEN
»Det är dags för sjukvården
att digitaliseras«, säger Fredrik
Frimodig, Chief Information
Officer på den relativt nya
eHälsomyndigheten, som har
sitt ursprung i Apotekens Service
AB och som har uppdraget att
samordna regeringens initiativ på
e-hälsoområdet. Tanken är att den
nya myndigheten ska samverka
med olika aktörer och se till att den
samlade samhällsnyttan blir så stor
som möjligt.
TE X T PER ARONSSON FOTO SIGMA , JAN LINDMARK

Fredrik Frimodig säger att det är dags att sjukvården hänger med i den digitala utvecklingen.
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Sjukvården är sedan urminnes tider en
traditionell värld, där läkarna är vana att
styra och ställa. Fredrik Frimodig säger
att det blir allt mer tydligt att patienten
har ett informationsövertag när hon eller
han möter doktorn.
»Fakta och information finns i överflöd
på nätet. Så det blir allt vanligare att
patienteten har läst på och vet mer om sin
diagnos än vad läkaren vet. Lägg därtill
blodtrycksmätare och smarta klockor,
som ger information i realtid om den egna
hälsan. Det här är en utveckling som
sjukvården måste omfamna och hantera.«
När patienten blir kund
Nu ställs gamla hierarkier på ända. Fredrik
Frimodig och hans kolleger ser dagligen en
utveckling mot att patienter och medborgare snarare blir upplysta kunder. Med det
följer helt nya krav och möjligheter.
»Något som är tydligt är att helheten
i sjukvårdskedjan inte hänger
ihop. Vi som patienter gör en
resa genom ett antal steg i en
sjukvårdsprocess. Är det då så att
ett eller två steg är mindre lyckade,
så påverkar det helhetsintrycket. Den
stora utmaningen för oss på myndigheten är att hjälpa sjukvården att
skapa processer, där allt hänger ihop i
ett obrutet flöde«, säger han och fortsätter:
»Ta exempel det här med remisshanteringen från primärvården till specialistläkare. Hela den hanteringen bygger

idag på att läkare skickar brev eller fax till
varandra. Patienten har ingen som helst
kontroll på var hans eller hennes ärende
finns i processen. Det är sådant som skapar
onödig oro och frustration. Här gäller det
att hitta smidiga digitala lösningar, som
kan rullas ut på nationell nivå.«
Ett annat exempel är att i andra sammanhang, så bokar människor själva tider.
Att just sjukvården skickar ut kallelser,
som ofta leder till att besök måste ombokas
eller att patienten inte kommer på utsatt
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I det virtuella hälsorummet, som Västerbottens läns landsting byggt upp i Slussfors i Storumans kommun, kan
invånarna kontrollera blodtryck, ta blod-, blodsocker- och waranprover och få kontakt med läkare via en videolänk.

tid, är idag ett förlegat sätt.
»Vi är vana vid att boka online, det är
inga konstigheter. Här har sjukvården inte
följt med i utvecklingen. Det handlar om
en blandning av attityder, ersättningssystem och lagstiftning. Dagens lagstiftning
sätter upp en del hinder. Därför måste
lagar och ersättningssystem ses över, så
att man enkelt kan tillhandahålla den här
sortens tjänster«, säger Fredrik Frimodig.
Ett sätt att frigöra resurser
Nya typer av affärsmodeller växer nu också
fram inom vården. Just nu sker det många
spännande saker i USA, där olika aktörer
söker samarbeten och samverkan med
sjukhus utifrån digitala plattformar och
nya affärsmodeller.
»Jag är övertygad om att det kommer att
bli en uppsida för sjukhusen, patienterna
och skattebetalarna. Kan vi exempelvis
flytta ut patientmötet på den digitala

arenan, så kan vi samtidigt lösa upp ett
antal gordiska knutar. Läkare och patient
kan träffas online när båda har tid och
sjukhusen kan fokusera på specialistvård
och de svåra fallen.«
Ett projekt som myndigheten står
bakom är hälsokontot »Hälsa för mig«.
Ytterst går det ut på att ta kontrollen över
sin egen hälsa.
»Vem som helst kan skaffa ett hälsokonto via myndigheten. I grunden är det
en lagringsplats för medborgarna. Tanken
är att individen ska få en överblick över
sin egen situation och kunna se alla recept
och få tillgång till sina journaler«, säger
Fredrik Frimodig och avslutar:
»Med digitaliseringen följer att man
måste ha tydligt fokus på säkerhet. Det
är en av mina absolut viktigaste uppgifter.
Det gäller att nya idéer och projekt
kommer in i säkra och trygga system. Så
det är något vi jobbar proaktivt med.«

Norrland visar världen vägen
De offentliga aktörerna i norra Sverige
har samlats kring en gemensam vision
med målsättning att bli världsledande på
framtidens vård och omsorg i glesbygd. I
planen ingår bland annat en omfattande
satsning på virtuella hälsorum i samverkan
med kommunal hälsovård. Tre sådana
hälsorum har redan etablerats och fler är nu
på gång.
I de virtuella hälsorummen kan alla
kommuninvånare gå in och exempelvis
kontrollera blodtryck och ta blod-,
blodsocker- och waranprover. Apparaterna
i de virtuella hälsorummen är via en central
server sammanlänkade med distriktsläkarna
och sjukvårdens journalsystem. Här kan
också läkarna vid behov kopplas upp via
en videolänk.
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INTELLIGENTA
FÖRPACKNINGAR
SOM SKAPAR
STARKARE
VARUMÄRKEN
Stora Enso har rivstartat när det gäller att med hjälp
av RFID-taggar och IoT ta fram morgondagens smarta
förpackningar. »I framtiden kommer vi att kunna
erbjuda smarta förpackningar, som lätt kan spåras
genom hela leveranskedjan och som tillhandahåller
öppenhet och ökad säkerhet från fabrik till slutkund.
Och i händerna på konsumenten, kan den med hjälp
av smarta mobiltelefoner erbjuda konsumenterna
ytterligare information och interaktion«, säger Juha
Maijala, chef för FoU och innovation för smarta förpackningar inom Stora Ensos affärsområde Consumer Board.
TE X T C ARL JOHARD FOTO S TOR A ENSO
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Stora Enso har under flera år arbetat med
FoU i syfte att använda RFID-teknologin
(Radio Frequency Identification) tillsammans med utvecklingen av Internet of
Things (IoT) för att förädla koncernens
konsumentförpackningar.
»IoT och utvecklingen inom detta
område är viktig för förpackningsindustrins framtid. Vi använder oss
redan av RFID-teknologin, som gör det
möjligt att med hjälp av dataleveranser till
sensorsystemet läsa av data från molnet«,
säger Dr Juha Maijala, chef för FoU och
Innovation Packaging för smarta förpackningar inom Stora Ensos affärsområde
Consumer Board.
Stora Enso ser fantastiska vinningar
med den nya teknologin för alla parter.
»De intelligenta förpackningarna ger
stora fördelar utifrån en global utgångspunkt och vi strävar nu efter att inkludera
allt fler aktörer i värdekedjan. Med smarta
etiketter kan försäljningen öka, samtidigt
som produkterna kontrolleras och skyddas
i förpackningarna. De kan också hjälpa
konsumenterna att bättre förstå innehållet i produkterna. Och det faktum att
konsumenten får rätt önskad produkt,
medför att varumärkesägarna får bättre
kontroll över vad som händer med deras
varumärken, säger Juha Maijala.

Viktigt med partnernätverk
Stora Enso kommer i första hand inte att
använda sig av den nya tekniken för de
breda marknaderna och produkterna.
»Vårt fokus när det gäller intelligenta
förpackningar är mer inriktat på exklusiva
förpackningar, där det är viktigt att lyfta
fram varumärket och specificera innehållet, som exempelvis allergiska ämnen, för
att göra livet lättare för konsumenterna.
Sedan kan det också handla om visualise-
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ring och förstärkning av konsumenternas
upplevelse av varan samt varumärket«,
säger Juha Maijala.
En viktig del i utvecklingen av de nya
förpackningarna är det partnernätverk,
som Stora Enso har byggt upp.
»Vi har flera aktörer och varumärken,
som vi samarbetar nära med för att ta fram
olika typer av intelligenta funktioner och
lösningar. Tillsammans kan vi skapa stora
fördelar för konsumenter och företag.

Juha Maijala »IoT och utvecklingen inom detta område är viktig för förpackningsindustrins framtid«,
säger Dr Juha Maijala, chef för FoU och Innovation Packaging för smarta förpackningar inom Stora
Ensos affärsområde Consumer Board.

Öppet innovationscenter i Helsingfors
För att få till en bättre dialog med
varumärkesägarna kommer Stora Enso
starta ett öppet innovationscenter för
förpackningar vid sitt huvudkontor i
Helsingfors.
»Vi kommer att skapa ett erfarenhetscenter dit vi bjuder in våra kunder
och partners för att tillsammans utveckla
nya idéer. Här kommer också en del av
vår laboratorieutrustning finnas«, säger
Marko Hakovirta, Senior Vice President,
Innovation, Stora Ensos affärsområde
Consumer Board.
Utöver detta har Stora Enso två andra
forskningscenter inom konsumentförpackningar – en i Karlstad och en i Imatra.
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»Den nya NFCtekniken gör
verkligen
varumärkena
unika, smarta och
engagerande«
MARKO HAKOVIRTA

Detta engagemang kräver också visst
risktagande från våra kunders sida. Jag
vill verkligen uppmana dem att ta risken
genom att på detta vis gå före och därmed
få försprång på marknaden.«
Samarbete med NXP
Nyligen blev det klart att Stora Enso och
nederländska NXP Semiconductors har
inlett ett nära samarbete för att gemensamt ta fram intelligenta förpackningslösningar. NXP är innovationsledare inom
applikationsområden, som Connected
Car, säkerhet, bärbar elektronik och
Internet of Things.
»Genom att använda NXPs RFIDteknik, såsom Near Field Communication
(NFC) och ultrahög frekvens (UHF),
kommer vi i framtiden att kunna erbjuda
smarta förpackningar, som lätt kan
spåras genom hela leveranskedjan och
som tillhandahåller öppenhet från fabrik
till slutkund. Den integrerade tekniken
kommer också att kunna upptäcka om den
intelligenta förpackningen har manipu24

lerats på väg till konsumenten och väl i
händerna på konsumenten, så kan den ge
ytterligare information och interaktion
genom NFC-kompatibla smartphones«,
säger Juha Maijala.
Samarbetet med NXP erbjuder betydande affärsmöjligheter för Stora Enso.

»Om du ska använda den nya teknologin för de globala
varumärkena, så måste även vår produktion vara anpassad
och vara mycket effektiv. Vi måste se till att vi har rätt
maskiner och effektiva processer«, säger Marko Hakovirta.
Senior Vice President, Innovation. Stora Ensos affärsområde Consumer Board.

»Det gör det möjligt för oss att föra
denna utveckling närmare marknaden
och ge snabbare skalbarhet i intelligenta
pappers- och kartonglösningar. Förmågan
hos RFID-taggen att upptäcka när en
förpackning har äventyrats och även ge
ytterligare produktinformation via NFC
gör verkligen varumärkena unika, smarta
och engagerande och är ytterligare ett
exempel på hur säkerheten kan ökas
och bidra till att ytterligare skydda vår
vardag«, säger Marko Hakovirta.
Fokus på maskiner och processer
Medan NXP-samarbetet mer är inriktat
mot kunderna, blir nästa steg för Stora
Enso de snabbrörliga konsumentvarorna.
»Därefter sätter vi fokus på logistiska
lösningar och interna processer. Om du
ska använda den nya teknologin för de
globala varumärkena, så måste även vår
produktion vara anpassad och vara mycket
effektiv. Vi måste se till att vi har rätt
maskiner och effektiva processer«, slutar
Marko Hakovirta.
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Det gäller att

VÅGA VÅGA

»Det finns idag inget industriföretag i Sverige som inte håller på med IoT.
IoT har blivit tillgängligt för alla. Det är inte längre de rika som vinner över
de fattiga, utan de snabba som vinner över de långsamma. Det premierar
en förmåga att tänka utanför boxen, att agera agilt och våga våga. Det
ifrågasätter etablerade principer och organisationsformer«, säger Richard
Lind, CTO, Internet of Things på Microsoft.

TE X T C ARL JOHARD FOTO MICROSOF T

När får IoT genomslag i industrin?
»Det är inte fråga om när, utan det här
händer redan inom många olika områden.
Det är en evolutionär process. Men situationen är synnerligen gynnsam just nu,
tack vare billigare sensorer och tillgång
till nya analysinstrument. Det handlar
inte som tidigare om kapitalintensiva
investeringar med långa beslutsprocesser
som följd. I och med att molnet förmedlar
mycket datakraft till låg kostnad, så går
det att ta sig an utvecklingen på ett nytt
och mer vågat sätt.«
Var finns Sverige i denna utveckling?
»Det finns idag inget industriföretag i
Sverige, som jag känner till, som inte
håller på med IoT.
Det som är intressant är att det finns
en demokratiseringsprocess i detta. Det
som förut var förbehållet de med tjocka
plånböcker är nu tillgängligt för alla. Det
är inte längre de rika som vinner över de
fattiga, utan de snabba som vinner över
de långsamma. Det premierar en förmåga
att tänka utanför boxen, att agera agilt
och våga våga. Det ifrågasätter etablerade
principer och organisationsformer. Idag
handlar det om andra problem för
företagen än teknik.
Sverige har en definitiv fördel här. Det
är här i norra Europa det händer, enligt
källor som Forbes och Accenture. Här
finns innovationskraften inom IoT. Inte i
samma utsträckning i USA och inte i
Silicon Valley.«

Men måste inte problemen med säkerhet
först lösas?
»Nej, säkerheten går att lösa redan idag.
Med tanke på alla de telefoner, plattor,
bilar, larm och TV-apparater som redan
är uppkopplade, så finns det säkerhetslösningar idag. Men självklart skall man
designa sina lösningar med ett säkerhetstänkande från början och inte som en
eftertanke.«

»Utvecklingen går nu snabbt«, menar Richard Lind, CTO,
Internet of Things på Microsoft.

Behövs inte gemensamma standarder vara på
plats först?
»Det kommer inte finnas bara en standard
för IoT inom en snar framtid. Det tror
inte vi på Microsoft. Det är en väldig
skillnad om du ska kommunicera med din
diskmaskin i ett hem, än om du har en hel

produktionslina, som inte får fallera. Det är
två vitt skilda scenarios med olika krav.
Det finns till exempel protokollet Alljoin,
som startades av Qualcomm och sedan
lämnades över till Open Linux Foundation.
Där pågår nu en industriprocess, där vi
tillsammans med bland andra Electrolux,
Sony, LG och IBM med flera försöker
hitta en gemensam primärt konsumentnära
standard för olika typer av enheter.
Inom industrin finns en historia med
gamla protokoll, som måste kunna leva
ytterligare en tid, samtidigt som nya typer
av protokoll utvecklas parallellt. Därför
ser vi mer en utveckling mot sektor- eller
branschvisa industriella standarder. Dessa
kommer att fungera över industrigränserna,
men vara produktnära.«
Hur hanterar Microsoft denna utveckling?
»Microsoft har två separata spår inom IoT.
Det ena, som vi har arbetat med länge, är
att tillhandahålla operativsystem för olika
typer av sensorer med begränsat minne och
litet »footprint«, som exempelvis bankautomater och bensinpumpar.
Det andra spåret är vår molnplattform
Microsoft Azure IoT Services. Där finns
även Microsoft Azure IoT Suite med
ett antal förkonfigurerade tjänster, som
prestandaövervakning, prediktivt underhåll
och hantering av tillgångar, samt datalagring och realtidsanalys av data. Där finns
också en tjänst, som heter Azure ML som
är en molnbaserad maskininlärningsmodell
och som bland annat kan göra mönsteranalys och andra dataanalyser.
IoT-hubben har möjlighet att samla in
strukturer och katalogisera en miljon datauppgifter per sekund. Med flera IoT-hubbar
får du ännu mer datakraft. Kostnaden för
processorkraften, som finns i vår Azureplattform, är låg. Företagen slipper göra
egna stora kapitalinvesteringar i nya servrar
och nätverksroutrar och datatrafiken är i
dagsläget relativt billig.
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SÅ EFFEKTIVISERAS
LEVERANTÖRSKEDJAN
Tillsammans med bland andra ProcessIT och SCA deltar SSG i ett projekt i syfte
att bygga en ny plattform för att effektivisera leverantörskedjan för till att börja
med kemikalier. »Med den nya IoT-tekniken kan traditionella värdekedjor
förändras och effektiviseras«, säger Anders Jonsson, projektchef på ProcessIT.
TE X T C ARL JOHARD FOTO PER-ANDERS SJÖQUIS T

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum i norra Sverige, som arbetar
för att tillsammans med universiteten i
Luleå och Umeå och industriellt inriktade
IT-företag ta fram nya tekniska lösningar
med utgångspunkt i basindustrins behov.
»Framför allt arbetar vi med innovationsutveckling inom processindustriell IT
och automation«, säger Anders Jonsson,
projektchef på ProcessIT.
Ett av ProcessIT:s många projekt är att
skapa en IoT-infrastruktur.
»Vi har gjort en pilot mot SCA, där vi
kopplat upp utrustning för att testa och
utvärdera detta. Deltagare i projektet har
förutom SCA Obbola och SCA Munksund varit bland andra Umeå Universitet
och Fältcom, som är ledande inom M2M
och IoT i Norden«, säger Anders Jonsson.
En viktig del i projektet är att utveckla en
plattform för leverantörskedjan.
»Det finns ett marknadsbehov av att
skapa produkt- och leverantörsöverskridande lösningar, som från ett användarperspektiv är generiskt och kan hantera
produkter och data oavsett leverantör.
Det behövs dock struktur och standarder
för att man ska kunna dra full nytta av de
stora datamängder som då blir tillgängliga«, säger Anders Jonsson.
26

kundnöjdhet och minskad risk. Projektet
Många aktörer utvecklar enskilda
är planerat att starta i november och till
lösningar för just sin produkt, vilket
att börja med fokusera på kemikalielevebland annat leder till heterogena och
leverantörsunika IT-miljöer, vilket ökar
ranserna till industrin.
komplexiteten vid både
användning och underhåll.
»När en produkt byts ut
påverkas även relaterade ITsystem, vilket blir kostsamt
för företagen, som ofta i
konkurrenssyfte regelbundet
byter ut sina leverantörer.
RICHARD LIND, C TO, INTERNET OF THINGS PÅ MICROSOF T
Dessutom försämras möjligheterna att utbyta data mellan kunder,
»I plattformen kommer utrustning att
leverantörer, transportörer och produkter«,
kunna installeras och integreras utifrån
säger Anders Jonsson.
öppna standardiserade IoT-gränssnitt och
data att kunna lämnas och hämtas på ett
Bygger en ny plattform
standardiserat sätt via molntjänster«, säger
ProcessIT har därför inlett förberedelser
Anders Jonsson.
för att tillsammans med bland andra
Det finns redan ett starkt uttalat
SSG, SCA Obbola, SCA Munksund,
önskemål från kunder, leverantörer och
Fält Communications, Simeon Logistics,
transportörer att skapa en gemensam
Solenis och Microsoft, utveckla en ny
teknisk plattform för leverantörskedjan i
industrilösning för hur övervakning av
industrin. Tanken är att denna ska vara
nivåer i kemikalietankar och cisterner
nära kopplad till ssg produktdatabas,
ska ske och hur den information som
där nödvändig information redan finns
då samlas in ska kunna delges alla
lagrad om de varor som industrin köper
intressenter.
in. Målet är givetvis att uppnå ökad
»En lösning som sedan kan användas
effektivitet, ökad omsättning, ökad
för att automatisera beställningsrutiner,

»Jag tror att det i detta projekt finns en
fantastisk effektiviseringsmöjlighet för
skogsindustrin, som om de samverkar
kan spara stora summor«

SSG |
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ProcessIT har inlett förberedelser
för att tillsammans med bland
andra SSG och SCA utveckla en ny
teknisk plattform för leverantörskedjan i industrin – till att börja
med för leveranser av kemikalier.

optimera logistik och öka både leveransoch miljösäkerhet. Det i sin tur ger
upphov till lägre kostnader för industrin
genom en effektivare supply chain-process
och minskad miljöpåverkan, eftersom
transporterna kan optimeras på ett
mycket effektivare sätt än idag. Det är en
vinn-vinn-situation för alla inblandade.
Anläggningsägare tjänar på det genom
lägre kemikaliekostnader och högre
leveranssäkerhet, leverantörerna kan sänka
sina transportkostnader och åkarna uppnår
ökad leveranssäkerhet och transportoptimering«, säger Anders Jonsson.
Interaktion med åkarna
Den nya plattformen ska även kompletteras med en behörighetsadministration.
»Om jag som anläggningsägare vill att
den här leverantören ska få tillgång till att
hämta hem data till sig via en webservice,
då får du en interaktion via fabriken till
leverantören via molnet. Leverantören
kan ta över leveransansvaret och garantera
påfyllnad, vilket i sin tur innebär att de
kan optimera sin logistik. De har ju kunder
utmed hela norrlandskusten, de kan fylla en
tankbil och leverera till flera. Vi skulle även
kunna bygga på med förbrukningsprognoser utifrån fabrikens körplan. Och genom

att bygga på fler funktioner, kommer vi
att kunna hjälpa åkarna med information
om exakt var, hur och vad ska de leverera«,
säger Anders Jonsson.

»Vi ser SSG, som ägs av industrin och betraktas som
en neutral part, som en naturlig ägare av plattformen«, säger Anders Jonsson, Process-IT.

Tredjepartslösningar
I och med att det är en öppen plattform
med standardiserade gränssnitt för
att skicka och hämta data, så ökar
möjligheterna för andra externa kreativa
tredjepartsutvecklare att bidra med egna
applikationer.
Exempel på sådana applikationer är
aktuell och prognosticerad förbrukning,
lagernivåer och GIS-positionering för
leveransadress och optimala körvägar

Applikationerna används av industrin,
leverantörerna och åkerinäringen
och nås via smartphones, surfplattor
eller arbetsstationer.
»Ju fler som utvecklar, desto fler kreativa lösningar kommer det att skapas. Vi
får generella lösningar istället för privata
lösningar. Det här borde vara intressant
för alla parter«, säger Anders Jonsson.
SSG leder ett ekosystem
Det är just detta som gör samarbetet med
SSG så intressant, menar Anders Jonsson.
»Vi ser SSG, som ägs av industrin
och betraktas som en neutral part, som
en naturlig ägare av plattformen«, säger
Anders Jonsson.
Dessutom har SSG redan byggt upp
ssg produktdatabas med 700 000
artiklar registrerade, däribland alla de
kemikalier som levereras till industrin.
Ett arbete har även initierats inom SSG
i syfte att förnya produktdatabasens
tekniska plattform.
Därutöver kommer industrin framöver
kräva att alla transportörer är certifierade.
»Där har SSG redan full koll på
nödvändiga säkerhetsutbildningar och
de kan lätt komplettera plattformen med
ett register över transportörerna och
hålla reda på att de är certifierade«, säger
Anders Jonsson.
Projektet beräknas starta i november
och vara klart någon gång nästa år. Den
nya plattformen kommer sedan att kunna
användas även för andra leveranser än
kemikalier.
27
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Skogens betydelse är

KLART UNDERSKATTAD
Stora Enso är på väg att omvandlas till ett tillväxtföretag för förnybara
material, förklarar Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.
»Redan i dag utgör våra tillväxtverksamheter över 60 procent
av vår totala omsättning och vi fortsätter att satsa på förnybara
förpackningar, massa, biomaterial och biokemiska produkter samt
träprodukter. Trädet är en unik råvara och skogens betydelse är klart
underskattad«, säger han i denna profilintervju.
TE X T C ARL JOHARD FOTO S TOR A ENSO

Under senare tid har Stora Enso allt oftare
kommunicerat betydelsen av det förnybara
materialet. Är det så att det nu är fokus på
förnybara förpackningar och biomaterial
som gäller för Stora Enso?
»Ja, jag kan inte riktigt förstå varför vi
människor använder så mycket plastprodukter. De är inte biologiskt nedbrytbara
och de förstör vår planet. Allt du kan göra
med plast kan du också göra med fiber
och färska fibrer är dessutom förnybara.
Skogsföretagen sitter tillsammans på en
av de få idag existerande förnybara
råmaterialen. Skogens betydelse är
klart underskattad.
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Trädet är en unik råvara, som inte konkurrerar direkt med livsmedelsproduktion.
Stora Enso är på väg att omvandlas till
ett tillväxtföretag för förnybara material.
Redan i dag utgör våra tillväxtverksamheter över 60 procent av vår totala
omsättning och vi fortsätter att satsa på
förnybara förpackningar, massa, biomaterial och biokemiska produkter samt
träprodukter.
Vi har nyligen bland annat investerat
i de två massabruken Montes del Plata
i Uruguay, som i år beräknas komma
upp i full produktion av kortfibrig
eukalyptusmassa, och Sunila i Finland,
som startat ligninproduktion. Vårt lignin
kan till exempel användas som bas för att
göra ett grönt icke fossilbaserat klister. Vi
använder själva mycket klister i limbjälkar
och korslaminerat timmer.
Samtidigt beräknas det nya konsumentkartongbruket i Guangxi vara
driftklart i mitten av 2016 och mot slutet

av innevarande år ser vi fram emot att
börja producera kraftliner, nyfiberbaserad
wellpapp, vid Varkaus bruk i Finland.
Vi investerar även 27 miljoner euro för
att förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten samt öka kapaciteten för
konsumentkartongmaskinen vid Imatra
bruk i Finland.
Vi kommer också att fortsätta investera i olika biomaterial framöver Vi har
nyligen köpt ett företag, Virdia, som
driver applikationsforskning i USA. I
dagens massafabriker använder vi bara
hälften av vår råvara, cellulosafibrer, och
resten bränns som bioenergi, men med
denna teknologi kan vi ta ut alla olika
delar av biomassan (fibrer, lignin och
hemicellulosa) effektivt. Vi håller på att
bygga en demonstrationsanläggning för
att ur biomassa framställa xylose, som
raffinerat till xylitol används till exempel i
tandkräm. Möjligheterna för de här olika
delarna av biomassa är nästan obegränsa
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»Allt som kan göras av
plast, kan också göras av fiber,
men fiber är förnybart«
K ARL-HENRIK SUNDSTRÖM
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»För att bli ett bättre och konkurrenskraftigare företag är det inte bara viktigt vad vi
gör, utan hur vi gör saker och ting«
K ARL-HENRIK SUNDSTRÖM

de och de här materialen och kemikalierna
kan ersätta nuvarande produkter av fossilt
ursprung.
Vi har dessutom beslutat bygga upp ett
nytt innovationscenter för biomaterial i
Stockholmsområdet. Centret kommer att
bemannas av cirka 60 medarbetare från
Stora Enso och fokusera på forskning,
applikationer och affärsutveckling.

KARL-HENRIK SUNDSTRÖM
Ålder: 55 år.
Bor: I Stockholms innerstad.
Aktuell: VD och koncernchef

för Stora Enso.
Utbildning: Civilekonom
Uppsala Universitet.
Karriär: Verksam 22 år inom
Ericsson, från trainee till CFO.
2008–2012 CFO och vVD NXP
Semiconductors. 2012 CFO Stora
Enso, därefter affärsområdeschef
för Printing & Living inom Stora
Enso. 2014 VD och koncernchef
Stora Enso.
Styrelseuppdrag: Swedbank.
Familj: Gift, tre barn.
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Hur viktiga är förpackningarna i framtidens
Stora Enso?
»Vi fortsätter att fokusera på förpackningar, det är ett område som har blivit
alltmer lönsamt. Allra störst är vi på
konsumentkartong med färskfiberbaserade
förpackningslösningar för i huvudsak mat
och dryck.
Våra två välinvesterade vätskekartongbruk Imatra i Finland och Skoghall i
Sverige arbetar idag för högtryck på en
stadigt växande global marknad. I Kina
blir vår kraftfulla investering i Guangxi
mycket spännande. Guangxi kommer
att - när anläggningen står klar under
2016 - kunna leverera förnybara material
till bland annat livsmedels- och dryckesförpackningar. Inledningsvis ska anläggningen fokusera på enklare förpackningsprodukter i avvaktan på att de närliggande
eukalyuptusplantagerna växt upp och den
planerade massaproduktionen byggts ut.
På sikt avser vi att även i Guangxi tillverka
en stor andel vätskekartong.«

Ett område som är förnybart och inte växer
är tryckpapper. Hur ser ni på framtiden här?
»Tidningspapper är en förnybar produkt
som är bra, men efterfrågan minskar och
det hanterar vi. För Stora Enso är det dock
fortfarande en mycket viktig del, som ger
oss ett bra kassaflöde. År 2006 stod papper
för 70 procent av Stora Ensos omsättning
och över 60 procent av vinsten. Idag, åtta
år senare, svarar pappersförsäljningen för
en dryg tredjedel av omsättningen och 6
procent av vinsten.
Jag vill hävda att vi är en av de allra
bästa pappersoperatörerna i världen.
Kassaflödet från pappersverksamheten har
under åren varit viktig för finansieringen
av de satsningar vi har gjort i bland annat
Montes del Plata, Guangxi, Imatra och
Skoghall.
Jag är övertygad om att papper alltid
kommer att finnas. På sikt kommer
efterfrågan på tidningspapper att stabilisera sig, men innan marknaden nått
det läget kommer fler anläggningar att
stängas. Stora Enso har redan gjort en
minskning av kapaciteten och bygger nu
om i Kvarnsveden. I sammanhanget är
det roligt att berätta att Hylte faktiskt går
riktigt bra.«
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Hur står det till med affärsområdet
Building Solutions?
»Trots de nuvarande utmaningarna i den
finska byggbranschen, är jag övertygad
om att trä är framtidens byggmaterial.
Vi tittar på att kunna bygga upp till
20-våningshus i trä, men det kräver en del
materialutveckling innan det är realistiskt.
Vi var ett av de första företagen att
utveckla modulära träkonstruktioner
i Finland. Nu rationaliserar vi vår
verksamhet inom Building Solutions i
Finland genom en eventuell nedläggning
av Pälkäne och minskning av personalstyrkan med cirka 50 personer för att
kunna samla vår tillverkning och kompetens till en enda kompakt och effektiv
produktionslinje.«
Vad har hänt med den kritiserade förpackningsanläggningen i Pakistan?
»Den förra återvinningsanläggningen i
Pakistan, där barnarbete tidigare identifierades, är nu stängd. De barn som arbetade
med att samla in returfiber i återvinningskedjan har fått sin skolgång ordnad
av Stora Enso, samtidigt som barnens
föräldrar ersatts. Vi kan aldrig ändra
Pakistan, men vi kan visa Pakistan att det
inte är acceptabelt med barnarbetare.«

Vad har ni lärt er - vilka förändringar har ni
gjort när det gäller ert hållbarhetsarbete?
»På grund av den strategiska betydelsen
av hållbarhet lägger vi ner stora resurser
på frågor kring ansvarsfullt företagande.
Dessa frågor har flyttats högst upp på
agendorna inom koncernen och är idag en
naturlig del av det dagliga linjearbetet. För
att bli ett bättre och konkurrenskraftigare
företag är det inte bara viktigt vad vi gör,
utan hur vi gör saker och ting.
Men det är ett problematiskt område,
som ständigt kräver stor vakenhet och
uppmärksamhet. När man lämnar den
ganska säkra och trygga nordeuropeiska
infrastrukturen är det viktigt att förstå
hur nya marknader
fungerar. Hur jobbar vi
exempelvis med länder, där
det inte är fullt tillåtet att
arbetstagarna organiserar sig?
Vi har under det senaste året
genomfört omfattande revisioner
av hela värdekedjan inom Stora Enso,
bland annat med hjälp av det danska
institutet för mänskliga rättigheter
(DIHR).
Vi har även ingått ett unikt offentligtprivat partnerskap med Internationella
arbetsorganisationen (ILO) för att stärka
Stora Ensos globala politik och insatser
för att främja anständigt arbete och
gradvis avskaffa barnarbete.
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Vi kommer tillsammans att fokusera på
att anpassa politik och praxis med internationella arbetsnormer och öka koncernens
globala kunskap om barnarbete och andra
fackliga rättigheter. Vi kommer också
explicit arbeta med att främja anständigt
arbete och bekämpa barnarbete i värdekedjan för Bulleh Shah Packaging (BSP),
Stora Ensos samriskföretag i Pakistan.
För vår del utgör detta partnerskap ett
viktigt steg för att förbättra de mänskliga
och fackliga rättigheterna i vår verksamhet och i våra försörjningskedjor. Samarbetet med ILO kommer att hjälpa oss att
stärka vår kunskap, skapa lokala nätverk
och öka samarbetet med regeringar och
andra lokala aktörer för att få till stånd en
positiv global förändring.«

»På sikt kommer efterfrågan på
tidningspapper att stabilisera sig,
men innan dess kommer fler
anläggningar att stängas«
K ARL-HENRIK SUNDSTRÖM
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INDUSTRI

4.0

Den fjärde industriella
revolutionen
Med den ökade digitaliseringen är vi snabbt på väg in i den fjärde industriella revolutionen Industri 4.0 Målet är självorganiserande fabriker, där varje produkt bär med sig information om hur
och till vem den ska tillverkas. Ambitionen är också att uppnå kortare omställnings- och ledtider,
färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. »Det här håller på att bli
verklighet och det händer just nu«, säger Fredrik Vernersson, senior rådgivare och ansvarig för
verkstadsbranschen inom avdelningen Strategy& inom PwC.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SHU T TERS TOCK
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Industri 4.0 har blivit ett nytt hett så kallat »buzzword«, som alla industriellt initierade numera talar om.
Vad står det för?
Plattformen Industrie 4.0 är från början ett gemensamt tyskt projekt för de tre stora tyska industriförbunden Bitkom, Vdma och Zvei och det ansluter till
den tyska regeringens framtidsprojekt med samma
namn Industrie 4.0.
Den tyska regeringen med förbundskansler
Angela Merkel i spetsen har valt att satsa mer än 400
miljoner euro i detta prestigeprojekt för att landet
inte ska förlora sin världsledande ställning som
verkstadsnation. Namnet står för den fjärde industriella revolutionen. Efter ångmaskinen, elektriciteten
och elektroniken, så går industrin nu in i en ny
digital era, där allt i produktionskedjan är smart och
uppkopplat.
Man kan säga att Industri 4.0 är industrins
version av sakernas internet. Tekniken i Industrie 4.0
kretsar kring intelligenta produkter, som är aktiva
informationsbärare.
»Industrie 4.0 är ett gigantiskt teknopolitiskt
projekt, som lika mycket är drivet av tyska politiker som av industrin och forskarna. Det är en
filosofi kring hur man kommunicerar i alla led, i
alla värdekedjor och system och med människan i
systemet och det handlar mycket mer om konkurrens mellan regioner och länder än om ren teknik«,
säger Johan Stahre, professor och avdelningschef för
produktionssystem på Chalmers Tekniska Högskola
i Göteborg.
Målet självorganiserade fabriker
Organisatoriskt innebär Industri 4.0 ett affärsmässigt paradigmskifte. Produkt, produktion och
service integreras i förädlingsprocessen. Samarbete
och konkurrens präglar företagen. Människans
kunskap står i centrum och den mänskliga handlingsfriheten utvidgas.
»Det är en strävan att organisera och kontrollera hela värdekedjan och livscykeln av produkter.
Företagen digitaliserar både sina horisontella och
sina vertikala värdekedjor och de knyter samman sin
egen organisation med kunder och affärspartners.
Gemensamt för framgång i det industriella internet
är en uppkoppling av maskiner och sensorer och en
sammankoppling mellan leverantörer och kunder
utmed hela värdekedjan, liksom en förmåga att
kunna analysera stora mängder data«, säger Fredrik
Vernersson, senior rådgivare och ansvarig för
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verkstadsbranschen inom avdelningen Strategy&
inom PwC.
Målet är självorganiserande fabriker, där varje
produkt bär med sig information om hur och till vem
den ska tillverkas. Ambitionen är också att uppnå
kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer
flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Den tyska regeringens och förbundskansler Angela Merkels satsning på i prestigeprojektet Industrie 4.0 har triggat igång en internationell industriell kapprustning.

Internationell kapprustning
Tysklands ambitiösa satsningar har triggat igång en
internationell kapprustning när det gäller införande
av nya smarta system för att kunna konkurrera
om framtidens produktionskapacitet och produktionsförmåga. I USA har Obama-administrationen
gjort en miljardsatsning på ett antal olika projekt.
Bland annat har flera företag, organisationer och
universitet gått samman i Smart Manufacturing
Leadership Coalition (SMLC) och General Electric
har tillsammans med ATT, Cisco, IBM, Intel och
Siemens tagit initiativ till ett konsortium – Industrial Internet Consortium – med inriktning på
industriellt internet.
Inom det övergripande europiska forskningsparaplyet »Horizon 2020« finns bland annat
programmet »Factories of the Future«, som satsar
på industriell digitalisering och utveckling av
framtidens fabriker. Holland, Schweiz, England
och Italien är länder som satsar hårt på att utveckla
sina tillverkningsindustrier med hjälp av ambitiösa
satsningar i den senaste tekniken.
Även i Sydkorea och Kina pågår en febril aktivitet.
Kina har bland annat initierat en femårsplan för
utveckling av utrustning för intelligenta tillverkningssystem, intelligenta styrsystem och högklassiga
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numeriskt styrda maskiner. Den kinesiska
regeringen har tidigare uttalat att den
har bytt fokus från absolut tillväxt till en
ökad inhemsk konsumtion och utveckling
av smartare produkter och produktionssystem inom industrin.
Produktion 2030
Även i Sverige har den tyska satsningen
fått efterverkningar. Bakgrunden är utflyttningen och den snabba tillbakagången
för svensk industri, som numera endast
svarar för 17 procent av landets BNP.
Detta kan jämföras med tysk industri,
som fortfarande växer och idag står för

»Den svenska modellen har en styrka
genom att vi är förändringsbenägna,
trendkänsliga och har platta organisationer och god förmåga att åstadkomma
informella samarbeten. Samtidigt är
det anmärkningsvärt att Sverige som
IT-nation, med världsledande företag
som till exempel Ericsson, saknar politisk
plattform för de här frågorna.«
Sverige har också tillgängligheten till
kompetenta medarbetare i världsklass,
regelverk som ger flexibilitet och en
utbyggd och fungerande samverkan
mellan skolor, universitet, högskolor,
myndigheter och industripartners.

» Den digitala utvecklingen är
avgörande för svensk industris
konkurrenskraft«
cirka 23 procent av Tysklands BNP.
Därför talas det allt mer i Sverige om
ökad digitalisering och en nyindustrialisering. En viktig konsekvens av detta är det
nya strategiska innovationsprogrammet
Produktion 2030, som är ett samarbete
mellan svensk industri, akademi och
institut, koordinerat av Teknikföretagen.
»Målet är att Sverige 2030 ska vara ett
av världens främsta länder för hållbar
produktion«, förklarar Cecilia Warrol,
som är programchef för Produktion2030.
(Se vidare en intervju med henne om
Produktion2030 på sid 37.)
Sverige i täten
Sverige och svensk industri är väl positionerade inför framtiden. Det som främst
skiljer satsningarna i Sverige och Tyskland
åt är den breda allmänhetens medvetande.
»I Tyskland är detta en viktig fråga i
den allmänna debatten. I Sverige är detta
ännu inte i fokus på samma sätt. Och det
är lite synd, för svensk industri behöver
allt det stöd den kan få från politiker och
allmänhet«, säger Fredrik Vernersson,
PwC och får medhåll av Cecilia Warrrol,
Teknikföretagen:
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När man inom EU via DESI (Digital
Economy and Society Index) bedömer
graden av digitalisering hamnar Sverige
och Danmark i topp av alla länder i Europa.
»Sverige har många globalt framgångsrika företag med avancerad tillverkning
av produkter och komponenter. Vi är
jätteduktiga på digitalisering i Sverige.
Titta bara på företag som exempelvis
Volvo Cars, SAAB och SKF. Den stora
utmaningen ligger i att bibehålla vår
starka ställning som framstående industrination. Det är viktigt att alla verkligen
förstår tillverkningsindustrins betydelse
för utvecklingen och att allt politisk fokus
inte bara inriktas på IT- eller datorspelsföretag«, säger Johan Stahre, Chalmers.
Google-glasögon behövs
I framtidens fabrik tillverkar produkterna
sig själva med hjälp av tekniker som IoT,
artificiell intelligens, internetprotokoll,
QR-koder, RFID-taggar, sensorer och
positioneringssystem. Människornas roll
blir att vara experter och problemlösare
med fokus på att kontrollera att produktionen fungerar som den ska.
»Google-glasögon eller liknande teknik

för exempelvis servicepersonal kommer
att vara en självklarhet i framtiden och de
kommer att kunna titta in i maskinernas
styrsystem i realtid«, säger Johan Stahre,
professor på Chalmers, och fortsätter:
»Genom att decentralisera maskinintelligens och handlingskraft från centrala
datorsystem ända ut till enskilda maskiner
och produkter, så får man produktionssystem som kan agera självständigt, men
ändå är säkra för människor i produktionen, säger Johan Stahre, professor på
Chalmers.
Enligt en undersökning, som PwC
utfört bland svenska industriföretag,
bedömer 8 av 10 företag att digitaliseringen av deras produkt- och tjänsteportföljer
kommer vara hög eller mycket hög om 5 år.
Fördelarna är många
Fördelarna med en utvecklad digital
industri är många. Med en ökad automatisering finns det möjlighet att klara
produktionen med färre anställda, vilket
skulle vara till stor hjälp för ett land med
en åldrande befolkning och en framtida
brist på arbetskraft.
»Digitaliseringen är också ett överlevnadskrav för industrin, därav det stora
intresset för produktivitetsökningar och
utveckling av ny teknik.

»Jag tror att vi kommer att se stora förändringar när det
gäller industriellt internet redan inom 3 år«, säger Fredrik
Vernersson, senior rådgivare och ansvarig för verkstadsbranschen inom avdelningen Strategy& inom PwC.
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I framtidens fabrik tillverkar produkterna sig själva med hjälp av tekniker som IoT, artificiell
intelligens, internetprotokoll, QR-koder, RFID-taggar, sensorer och positioneringssystem.

En smart fabrik med självstyrande
produktion ger både högre produktivitet
och större flexibilitet – men till kostnader
som på sikt kan bli jämförbara med
massproduktion«, säger Johan Stahre,
Chalmers.
Men utvecklingen drivs också på av
andra faktorer, som till exempel kortare
produktlivscykler och krav på ökad
kundanpassning.
»En digitalisering av hela kedjan från
produktidé till färdig produkt förkortar
omställnings- och ledtiderna radikalt
Vi får ett ökat tempo och snabbhet i
att kunna leverera värde när företag
får en tätare koppling till kunder och
deras installationer. Vi får en snabbare
time-to-market process och en effektivare
arbetsfördelning längs värdekedjan. Men
vi får också finansiella effekter, till
exempel ett förbättrat kassaflöde, där
färre lagernivåer och mindre »produkter
i arbete« sänker det sysselsatta kapitalet«,
säger Fredrik Vernersson, PwC.

Skapa nya digitala affärsmodeller
Utmaningarna är dock många. Det krävs
betydande infrastrukturella investeringar och
en tydligare förändringsvilja bland företagen.
»Det finns en viss tröghet inom svensk
industri vad gäller förändringsviljan,
vilket resulterat i att många svenska
industriföretag ännu inte insett affärspotentialen i den tjänstetransformering som
ett industriellt IoT innebär. Den största
utmaningen som de svenska företagen ser
är svårigheten att kvantifiera affärsnyttan
med det industriella internet. Att förstå
var framtida intäkter kan komma ifrån
och hur dessa kan realiseras kräver nya
sätt att se på dagens och morgondagens
affärer. Det är viktigt att arbeta aktivt
med att både digitalisera företagens nuvarande produkter och tjänster, samtidigt
som nya digitala tjänster utvecklas«, säger
Fredrik Vernersson, PwC och betonar att
de mest framgångsrika företagen blir de
som utvecklar digitala affärsmodeller för
att möta den nya utvecklingen.

Data – en dold resurs
Redan idag finns stora mängder data
tillgängliga från uppkopplade produkter i
industrin. Man räknar med att 90 procent
av all data, som idag producerats, har
tagits fram under de senaste två åren. Av
detta är 85% fortfarande ostrukturerat,
samtidigt som 42% av alla transaktioner
ännu bara finns på papper.
Som en följd av de allt lägre priserna
på digitala sensorer och datalagring, den
enorma mängd information som nu finns
tillgänglig, framsteg inom »big data", nya
programvaruverktyg och förbättringar av
analytiska tekniker, så förväntas avancerad
dataanalys, det vill säga förmåga att dra
slutsatser ur stora datamängder, bli direkt
avgörande i de nya smarta industriernas
affärsmodeller.
»Insamlingen och analysen av de
stora informationsmängderna kräver ny
kompetens, som framöver riskerar att bli
en bristvara. Det handlar inte bara att
samla in all data, utan även om informa35
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den egna verksamheten, där företagets
olika funktioner för marknad, försäljning,
produktutveckling, inköp, tillverkning
och distribution knyts samman och
integreras i ett digitalt informationsflöde.
Den horisontella värdekedjan omfattar
det externa ekosystemet, vilket inkluderar
företagets leverantörer och kunder i flera led.«
Ökad samverkan krävs
För att Sverige ska kunna inta en innovationsledande roll krävs att företagen
samverkar i större ekosystem tillsammans
med partners och leverantörer.
»Med ett partnerskap kan man fördjupa
relationen och utveckla produkter tillsammans. Du kan utveckla dina produkter
och din partner kan utveckla sina. Det
blir helt enkelt en vinn-vinn-situation för
alla«, säger Fredrik Vernersson, PwC
»Målet är snabbare, flexiblare, miljövänligare och mer
kundorienterad produktion med kortare ledtider«, säger
professor Johan Stahre, Chalmers.

tionsbantning och avancerade analyser,
vilka sedan kan resultera i konkreta
åtgärder i rätt ögonblick«, säger Johan
Stahre, Chalmers.
Nya organisationer krävs
En annan utmaning för företagen är
företagens ofta decentraliserade och
heterogena data- och applikationsmiljöer.
»En tydlig struktur för datahantering,
transparens och enhetlighet är ledord när
information ska delas brett inom organisationer och med affärspartners«, säger
Fredrik Vernersson, PwC.
Företagen behöver se över hur de
organiserar sitt arbete med digitala frågor.
»De behöver se över hur de väljer att
organisera sig, vilken kompetens som
ska prioriteras och hur aktiviteterna leds.
Detta kommer att vara avgörande för
en framgångsrik transformation till ett
digitalt ledande bolag«, säger Fredrik
Vernersson, PwC, och fortsätter:
»Digitalisering kommer att ske både i
den vertikala och horisontella värdekedjan. Den vertikala värdekedjan omfattar
36

Framtidens underhåll
Men var står underhållet i den här
utvecklingen? Hur förändras underhållsorganisationen och vilken roll får
underhållstekniker och underhållsingenjörer i framtiden?
Framtidens underhåll
blir alltmer förebyggande. Ingen har råd
med driftstopp och då
krävs ett underhåll, där
maskinerna både pratar
med varandra och
med operatören. Det
handlar om helt nya
produktionsmiljöer, där
grupper av maskiner
JOHAN STAHRE
kommunicerar
med varandra och skickar nödvändig
data sinsemellan för att optimera
tillverkningsprocessen.
»Forskarna talar idag om alltmer
självorganiserande fabriker, med teknik
för intelligenta produkter, som i sig själva
är aktiva informationsbärare. Målet är
snabbare, flexiblare, miljövänligare och
mer kundorienterad produktion med
kortare ledtider«, säger Johan Stahre,
Chalmers.
Det innebär att underhållsorganisationen med hjälp av sensornätverket i

en produktionslinje kan samla in och
analysera ostrukturerad data och identifiera strukturer och samband som orsakar
driftstörningar. Det är också möjligt att
göra en grundorsaksanalys.
»Det handlar alltid om maskinernas
tillgänglighet och man måste mäta,
övervaka och kontrollera för att på det
sättet identifiera avvikelser, som måste
åtgärdas«, säger Johan Stahre, Chalmers.
Framtiden är redan här
Även om alla initierade säger att Industri 4.0 mer handlar om evolution än
revolution, så är oenigheten stor om hur
snabb den evolutionära processen är och
kommer att bli. Medan en del experter
talar om 10-20 år innan processen är
fullt genomförd överallt, menar andra att
framtiden redan är här - med eller utan en
gemensam standardisering.
»Det är fortfarande en lång väg att gå
innan dessa visioner blir praxis. Man
är lite avvaktande inför vem som ska ta
de första stegen. Standardisering och
samverkan är avgörande, men inom
verkstadsindustrin upplever jag inte att de
ledande aktörerna ännu är
riktigt överens om hur det
här ska gå till i praktiken«, säger Johan Stahre,
Chalmers.
Fredrik Vernersson,
PwC, tror att utvecklingen kommer att vara
snabbare.
»Det här håller på att
bli verklighet och det
händer just nu. Tempot
kommer att variera från bransch till
bransch och från produkt till produkt.
Flera företag har redan idag produkter
som är långt digitaliserade. Jag tror att
vi kommer att se stora förändringar när
det gäller industriellt internet redan inom
tre år. Inom fem år går Industri 4.0 från
att vara en plan till att bli en realitet. Då
bedömer jag att graden av digitalisering
kommer att vara radikalt annorlunda och
många tillverkande företag kommer att
vara digitalt integrerade, såväl internt som
med kunder och partners«, slutar han.

»Dataanalys
blir en bristkompetens
i framtiden«
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EN HALV MILJARD SATSAS PÅ
ATT UTVECKLA SVENSK INDUSTRI
Produktion2030 är Sveriges industriella framtidssatsning och motsvarighet till
Tysklands Industrie 4.0. Tillsammans satsar Vinnova och industrin 400 Mkr för att
utveckla svensk industri. »År 2030 ska Sverige vara ett av världens främsta
länder för hållbar produktion«, säger programchef Cecilia Warrol.
TE X T C ARL JOHARD FOTO TEKNIKFÖRE TAGEN

Produktion2030 är ett strategiskt
innovationsprogram, som på uppdrag
av regeringen är inrättat av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och som
finansieras av Vinnova. Programkontoret
är placerat hos Teknikföretagen.
»För åren 2013-2018 har vi fått 200 Mkr
från Vinnova, en satsning som sedan ska
medfinansieras med minst lika mycket
i tid och pengar. Så för den svenska
industrins del blir det en satsning på
bortemot 400 Mkr«, säger programchef
Cecilia Warrol på teknikföretagen.
Bred samverkan
Syftet med Produktion2030 är att skapa
en långsiktigt attraktiv forsknings- och
innovationsinfrastruktur, som kan
attrahera både små och stora företag.
»Insatserna ska bygga på bred samverkan mellan industriföretag, akademi och
forskningsinstitut. Vår ambition är att
fram till år 2030 stärka den långsiktiga
konkurrenskraften inom den svenska
tillverkningsindustrin«, säger Cecilia
Warrol och tillägger:
»År 2030 ska Sverige vara ett av
världens främsta länder för hållbar
produktion. Sverige ska också vara
förstahandsvalet för utveckling och
produktion av avancerade varor
och tjänster.«

För att lyckas nå det målet har Produktion2030 skapat fem olika instrument
för att hjälpa landets industriföretag att
utvecklas.
1. Forsknings- och innovationsprojekt
»Den allra största delen av vår årsbudget
- 85-90 procent - går till forsknings- och
innovationsprojekt. Här stödjer vi ett antal
forsknings- och innovationsprojekt, där
företag och forskare gemensamt för både
företagens verksamheter och forskningen
framåt. Det är en vinn-vinn-situation, där
samhället är den tredje vinnaren genom
arbetstillfällen och fortsatt välstånd«, säger
Cecilia Warrol och fortsätter:
»Vi investerar både i forsknings- och
innovationsprojekt med stor tonvikt på
innovation. Det handlar om industrinära projekt, där metoder, resultat och nya
teknologier testas i olika industriella kontexter. Det handlar alltså inte om någon
grundforskning - vi rör oss mycket högre
upp i skalan.«
Hittills har programmet beviljat stöd till
18 forskningsprojekt inom de sex prioriterade fokusområdena:
- Hållbar produktion.
- Flexibel produktion.
- Virtuell produktionsutveckling och
simulering.
- Människan i produktionssystemet.

- Produkt- och produktionstjänster.
- Integrerad produkt- och produktionutveckling.
Varje forskningsområde har en egen
expertgrupp, som leds av två yngre
forskningsledare. I de olika forskningsprojekten är bland andra Chalmers, Luleå
Tekniska Universitet, KTH, Linköpings
Tekniska Högskola, Mittuniversitet,
Örebro universitet, SWEREA, SP och ett
stort antal industriföretag involverade.

»År 2030 ska Sverige vara ett av världens främsta länder
för hållbar produktion«, säger programchef Cecilia Warrol,
Teknikföretagen
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2. Nationell forskarskola på högsta nivå
Programmet har även initierat en ny
nationell forskarskola.
»Kompetensförsörjningsfrågan är
jätteviktig. Vi angriper detta genom vår
satsning på forskarskola med gemensamma spetsutbildningar. Här har vi idag
närmare 200 industridoktorander och
industriforskare inskrivna från akademi
och industri, som vidareutbildas, träffar
varandra och bildar ett stort internationellt nätverk.
Forskarskolan har i nuläget 30
olika kurser. Visionen är att på sikt
även utveckla en masterutbildning på
civilingenjörsnivå.
»Genom forskarskolan har vi velat
organisera den högsta nivån i utbildningssystemet på ett smart sätt, där vi skapar
en gemensam utbildningsarena och låter
de olika universiteten och högskolorna
utan att konkurrera med varandra fokusera på och erbjuda utbildningar inom
sina egna specialområden.
Viktigt är också att se till att de olika
forskningsprojekten verkligen används i
forskarskolan för att de nya kunskaperna
på så sätt även ska komma studenterna
till godo.
»Vår ambition är att se till att de
professorer och docenter, som undervisar
studenterna, får inblick i den senaste
tekniken och de senaste metoderna«,
säger Cecilia Warrol.
3. Kunskapsöverföring till mindre företag
»Det tredje instrumentet är att vi vill
överföra kunskap och teknik från
projekten till mindre företag. På grund
av bristande tid och resurser kan
många mindre företag inte vara med
i forskningsprojekten.
Därför försöker vi anpassa vissa projekt
i projektportföljen, så att de passar de
mindre företagens behov. Vi tar fram en
utvecklingsplan, som vi sedan matchar
med olika småföretag. Och för att
verkligen nå ut har vi här tagit kontakt
38
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med flera kända arenor och kluster för
småföretag. Det går att betrakta vår
projektportfölj, som ett smörgåsbord av
industriella lösningar, som är testade
och utformade av de företag som är med
i konsortiet. Finessen är att vi i varje
projekt försöker nå så långt industriellt
som vi bara kan«, säger Cecilia Warrol.
4. Ökad mobilitet
Människor som är anställda inom akademin eller industrin är ofta inte så rörliga.
Familjerna binder dem många gånger till
de platser där de är verksamma.
»Därför har både näringsdepartementet och Vinnova tryckt på om att vi ska
öka mobiliteten bland experterna. Vi vill

»Tyskarna ser med
beundran på hur
våra industriföretag
snabbt tar till sig
och använder nya
IT-verktyg«
CECILIA WARROL

att människorna i industrin och inom
forskningen ska mötas mer med varandra.
Därför avsätter vi medel varje år i ett
projekt, som ska möjliggöra för människor inom projektkonsortiet att byta
plats med varandra, prata med varandra
eller jobba inom varandras miljöer. Vi
vill skapa fördjupade kontakter mellan
industrin och forskarvärlden. Vi måste
stimulera människor att anstränga sig
att träffa fler företag och forskare och få
industrin att i ökad utsträckning ta hjälp
av forskare för att lösa problem«, säger
Cecilia Warrol.

5. Internationalisering
Det femte och sista instrumentet är
internationalisering.
»Den internationella delen av Produktion 2030 handlar om att vi måste följa
med och delta i de europeiska satsningarna inom produktionsutveckling och
internationella forskningsportföljer inom
EU. Vi är exempelvis med och påverkar
både de kortsiktiga och långsiktiga
strategiska planerna inom EUs satsning
»Factories of the future«. Sedan pågår det
många andra saker inom EU, bland annat
ett ökat industriellt samarbete mellan de
nordiska länderna. Ett samarbete, som nu
är på väg att utökas även med Storbritannien och Tyskland«, säger Cecilia Warrol.
Tror på ett fortsatt liv
Efter 2018 hoppas Produktion2030 få nytt
förtroende från Vinnova.
»Nästa år kommer alla våra program
att bli utvärderade. Jag känner idag
att vi har lagt oss väldigt rätt, vi har
ännu inte saknat något. Alla nuvarande
frågeställningar ryms inom de befintliga
fokus- och forskningsområdena. De är
centrala och kommer nog att så förbli.
Jag hoppas och tror att vi får fortsatt
stöd från Vinnova och industrin. Sverige
behöver bli mycket bättre på produktion
om vi ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Väldigt många svenska företag
behöver bli mer digitaliserade och lära sig
arbeta både smartare och mer hållbart«,
säger Cecilia Warrol.
Samtidigt tittar omvärlden med stor
nyfikenhet på det som sker i Sverige.
»Vi har blivit goda vänner med flera
grenar i det tyska jätteprojektet Industrie
4.0. Även om Tyskland är tio gånger
större än Sverige, så har vi flest globala
företag per capita i världen. Det gör att
tyskarna med beundran ser på hur våra
industriföretag tar till sig och använder
nya IT-verktyg inom exempelvis simulering och bearbetningsprocesser«, säger
Cecilia Warrol.
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VOLVOS
VIRTUELLA
VÄRLD

När Volvo Personvagnar, med
pompa och ståt, invigde sin nya
karossfabrik i Torslanda 2014
hade den i realiteten funnits
fullt fungerande långt tidigare.
Men då i ingenjörernas datorer.
TE X THÅK AN PERSSON FOTO VOLVO C ARS
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Volvo är idag en av världens ledande
industriföretag när det gäller utvecklandet
och användandet av virtuella fabriker, det
vill säga exakta, fungerande fabriksmodeller i 3D-miljö.
Arbetet med att utveckla tekniken tog
riktig fart i det tidiga 90-talet och en av
nyckelpersonerna i den här utvecklingen
hos Volvo har varit Anders Carlsson, idag
Senior Advisor på Volvo PV.
»Jag hade börjat arbeta med de här
idéerna hos BMW i slutet på 1980-talet och
kunde fortsätta utveckla det fullt ut hos
Volvo som satsade medvetet på tekniken.
Modellen S80 som kom 1988-89 var den
första modellen som programmerades
offline och lite av starten på den virtuella
resan« berättar Anders.
Ett extremt tekniskt system
Vad låg då bakom intresset för digitala
fabriksmodeller från just fordonsindustrin?

»För oss på Volvo var möjligheten att
skapa flexiblare produktionslinjer en viktig
drivkraft. Då på 90-talet började ett mer
marknadsinriktat synsätt prägla produktionen. Toyotas sätt att producera flera olika
modeller i samma lina inspirerade oss.
Utmaningen var att kunna göra omställningar och justeringar i produktionen
med minimal stopptid. Att förbereda och
simulera allt i förväg för att kunna lösa
problem innan de uppstår. En sammansättningslinje i modern fordonsindustri är ett
extremt tekniskt system med långt driven
robotisering, så varje liten förändring får
olika konsekvenser på andra ställen,« säger
Anders Carlsson och fortsätter:
»En komplett bil lämnar bandet varje
minut i våra fabriker, så det säger sig självt
att några längre stillestånd inte är populära. Förutom att det kostar i produktionstid,
så stör det vår relation med kunden om de
får vänta på sin bil«

Rejäla effektiviseringsvinster
Inför byggandet av den nya karossfabriken
i Torslanda byggde Volvos ingenjörer
först upp hela fabriken digitalt i 3D, fullt
fungerande. Varje robot, varje moment,
varje del kunde testas, analyseras och
utvärderas i datorerna.
»Mastern för vår nya fabrik är digital.
Sedan har vi en exakt kopia i verkligheten
också« säger Anders med ett leende.
»Det ger oss ju fantastiska fördelar ur
flera olika perspektiv. Vi kan till exempel
tidigt föra diskussion med produktutvecklarna för att optimera designlösningar för
den produktionsteknik som finns. Här
finns rejält med effektiviseringsvinster
att göra. Vi kan ge feedback för att skapa
lönsamma standardiseringar utifrån det
produktionskoncept som föreligger. Nya
XC 90 är ett bra exempel. Dess arkitektur
bygger i hö grad på de fördelar vi har
i den nya fabriken. Virtuella fabriker
har en positiv påverkan på möjligheten
att standardisera, helt klart. Dessutom
kan vi i förtid hitta de mest lönsamma
kompromisserna mellan exempelvis form,
egenskaper samt produktionskostnad.«
Kortare ledtider och ökad flexibilitet
Vilka är då de största vinsterna med den
digitala utvecklingen av modellfabriker?
»Framförallt är det de kortare ledtiderna
när det gäller att ställa om i produktionen
och den ökade flexibiliteten. Vi har som
mål att kunna producera 4-6 modeller i
samma produktionslinje. Det kräver att
vi verkligen har tänkt rätt i förväg. Men
genom att vi nu är väldigt långt framme
i den digitala utvecklingen kan vi också
nyttja vår relativa litenhet på marknaden.
Hög marknadsanpassning kräver stor
flexibilitet och omställningsförmåga
i produktionen för att kunna leverera
lönsamma kvalitetsprodukter. Men liksom
all ny teknik, så har även Volvos satsning
på digitala fabriker förorsakat en del
friktion.«
I en digital värld måste man verkligen
jobba ihop, menar Anders Carlsson. Allt
är transparent och allas kunskap exponeras direkt. Datamognad blir plötsligt en
mycket högt rankad egenskap. Framför
allt har mycket diskussioner drivits med
underleverantörer genom åren, eftersom
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Bil- och flygindustrin leder idag den globala utvecklingen av helt digitala fabriker. »När beredning,
logistik och design kopplas ihop och kan arbeta helt digitalt i en simulerad värld, som fungerar parallellt
med den analoga, har vi kommit långt«, säger Anders Carlson, Senior advisor på Volvo PV.

» Mastern för vår
fabrik är digital.
Men det finns
ju en kopia i
verkligheten«
ANDERS C ARL SSON

de måste kunna leverera digitala versioner
av sina produkter för simulering i den
digitala fabriken. Men nu har det blivit
standard och en självklarhet.
Satsar mer än någonsin
Det är främst bil- och flygindustrin
som leder utvecklingen av helt digitala
fabriker på det globala planet. Men även
byggindustrin kommer mer och mer in i
den digitala utvecklingen.
Individualiseringen
av produkter och
ett större
kundinflytande

på slutprodukten tvingar också fram
nya komplexa produktionssystem i flera
branscher. Ju komplexare system desto
mindre utrymme för fel och misstag och
desto mer behov av att förutse, testa och
simulera.
»På Volvo PV satsar vi nu mer än
någonsin på den här utvecklingen. Vi ser
den stora utmaningen i att få flera delar
av vår organisation att jobba i samma
digitala värld. När beredning, logistik,
design med mera kopplas ihop och kan
arbeta helt digitalt i en simulerad värld,
som fungerar parallellt med den analoga,
har vi kommit långt. Då kan många av
de kommunikativa och tekniska problem,
som idag alltid uppkommer i processer
där tid är viktig, att kunna minimeras«,
avslutar Anders Carlsson.
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Laos är granne med

GUD
I Laos huvudstad Vientiane har det svenska företaget Silvi
Capital och dess lokala dotterbolag Burapha valt att göra
stora investeringar i en helt ny skogsindustri. Stora arealer med
skogsplantager växer nu upp, ett sågverk har etablerats, samtidigt som förberedelserna har påbörjats för att här anlägga en
ny plywoodfabrik. På sikt planeras även för ett bioraffinaderi
med en årsproduktion på 500 000 ton massa.
TE X T C ARL JOHARD FOTO MARTIN FORSÉN
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Det svenska företaget Burapha Agro Forestry finns i staden
Vientiane, som med 570 000 invånare är Laos huvudstad och tillika
landets största stad. Den ligger på Mekongflodens norra strand på
gränsen mot Thailand. Klimatet präglas av en regnperiod från maj
till november med höga temperaturer och mycket hög luftfuktighet
följd av en något mildare torrperiod från december till april.
Att ägaren SilviCapital och Burapha valt att förlägga skogsindustrin till Laos har sin grund i närheten till den stora kinesiska
marknaden samt det faktum att här finns några av de lägsta vedoch produktionskostnaderna i världen i kombination med en god
logistik och utmärkta förutsättningar för jord- och skogsbruk.
»Laos har förmodligen en av de bästa biologiska tillväxtförutsättningarna i Asien. Ingen annan plats kan erbjuda lägre produktionskostnader för att producera fibrer och massa för leveranser till
Kina«, säger Burapha Agro Forestrys nye VD Martin Forsén, som
under sommaren lämnade sitt tidigare arbete som VD för Domsjö
Fiber för att flytta till Laos.
Burapha sitter i Vientiane granne med Stora Enso, som tillsammans med flera andra globala massa- och pappersföretag har
gjort samma iakttagelser och är beredda till stora investeringar i
skogsplantager i södra Laos. Landet är helt inställt på att utvecklas
till att bli en ny viktig skogsindustrination.
Från Dorotea till Vientiane
När SilviCapital beslutade sig för att investera och bygga upp en
skogsindustri i Laos valde man att förvärva den befintliga skogsägaren och skogsindustrin Burapha Agro Forestry. Detta företag,
som startades av ett antal dedikerade svenskar för 25 år sedan, är ett
av de äldsta utlandsägda företagen i Laos.
För femton år sedan, när Burapha hade mogna eukalyptusplantager att skörda, flyttade Burapha ned ett befintligt och nedlagt
sågverk från Dorotea, som nu är i full produktion i Vientiane med
inriktning på möbler. Med förvärvet följde även en licens och
koncession med rätt till markförvärv i Laos.
Idag har Burapha 134 anställda och tillgång till 8 000 hektar
mark, varav 2500 ha utgörs av planterad eukalyptusmark. Detta gör
Burapha unikt, eftersom det idag är svårt att få landlicenser och
förvärva mark för utomstående i Laos. Buraphas ambition är att så
småningom komma upp till 60 000 ha planterad eukalyptusmark.
»Vi är för närvarande en av två FSC-certifierade skogsägare i
Laos. Vi utvecklade landets första kommersiella skogsplantager
redan 1990 och vi ses som ett lokalt företag«, säger Martin Forsén.
Långsam tillväxt utan mutor
Laos är ett trevligt land med vänliga människor och låg kriminalitet, men – liksom i många andra delar av världen – är problemen
stora med korruption.
»Från Buraphas sida har vi tydligt deklarerat att vi inte understödjer korruption. Vi betalar absolut inga mutor. Vi försöker
istället jobba smart, få stöd från bönderna och få lokalt folk att sälja
till oss. Problemet är att få med sig de lokala guvernörerna. Utan
mutor är detta en långsam process som skapar motstånd och lätt
kan ta lite tid«, säger Martin Forsén.
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Från skogen till skogen
När ägarna med bland andra Malcolm
Norlin, Henrik Berggren, Dick Carick och
Peter Ekman efter ett antal framgångsrika
år sålde Domsjö Fabriker till det indiska
konglomeratet Aditya Birla, valde de
bland annat att starta investmentbolaget
SilviCapital.
SilviCapital har sedan 2010 arbetat med
att identifiera och utveckla de få kvarvarade möjligheterna i världen till att bygga
upp industriella skogsplanteringar med
förutsättningar för en industriell verksamhet såsom ett massabruk.
SilviCapital har sitt huvudkontor i
Under sommaren lämnade Martin Forsén sitt tidigare arbete som VD för Domsjö Fiber för att flytta till Laos och bli VD
för Burapha Agro Forestry. »Laos har förmodligen en av de bästa biologiska tillväxtförutsättningarna i Asien. Ingen annan
plats kan erbjuda lägre produktionskostnader för att producera fibrer och massa för leveranser till Kina«, säger han.

Slymarker återbeskogas
Laos är ett bergigt land och Buraphas
plantager finns till stora delar uppe i
bergen i landets norra delar. På skogsplantagerna odlas FSC-märkt eukalyptus samt
även en del akacia och teak. Burapha har
också en egen plantskola.
»Stora skogsbestånd har blivit illegalt
avverkade och betydande arealer har
förvandlats till marker med bambusly. Det
är dessa för bönderna värdelösa, degraderade slymarker, som vi försöker komma åt
för plantering av eukalyptusträd med nio
meters luckor och andra grödor mellan
träden«, säger Martin Forsén.
Från myndigheternas sida ser man det
som en positiv miljöeffekt att dessa marker
återbeskogas och ger en inkomst och mat
till lokalbefolkingen.
Unik odlingsmodell
För att förbättra situationen för bönderna
har Burapha, tillsammans med Stora Enso,
utvecklat en egen odlingsmodell, där de
erbjuder de bönder som säljer mark att odla
grödor mellan plantagens träd. Det ger
bonden inkomst under två år innan träden
vuxit sig så stora att de skymmer marken.
Eftersom plantagen avverkas efter 7 år och
innehåller flera generationer träd innebär
det att det kan odlas kontinuerligt mellan
plantagens träd.
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»I Laos får bönderna plantera ris och
kassava mellan träden. För kassavan får de
sedan betalt per kilo av oss och vi torkar och
säljer den sedan vidare. De lokala bönderna
får mat på bordet plus en inkomst. Vi får
kompletterande intäkter från jordbruksprodukter och under rätt förutsättningar till
och med ökad virkesproduktivitet. Lägg
därtill alla regionala ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar«, säger Martin
Forsén.
Plywood-fabrik på gång
Under 2015 tar Burapha nästa expansionssteg
genom att vid sidan av sågverket anlägga en
plywoodfabrik i Vientiane.
»Med vårt sågverk och produktionen av
plywood får vi avsättning för det timmer vi
skördar«, säger Martin Forsén.
Finansieringen är till stora delar klar och
arbetet med förprojektet beräknas starta i
augusti.
Regionen inklusive Kina är huvudmarknaden även för den plywood, som kommer
att produceras. Målet på sikt är att tillsammans med en partner och med skogsplantager motsvarande 60 000 ha även anlägga ett
bioraffinaderi i Vientiane, liknande Domsjö
Fabriker i Örnsköldsvik med en årsproduktion av massa på 500 000 ton.
»Vi har här pågående diskussioner med
flera intressenter«, slutar Martin Forsén.

Stockholm med lokal närvaro i Vientiane,
Laos, Sao Paolo, Brasilien, och Asuncion,
Paraguay.
SilviCapital utvecklar sina plantager
med målet att skapa färdiga industriella
plattformar i form av olika skogsindustriella fabriker.
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SSG Profile

DETTA ÄR NÅGOT
VI HAR LÄNGTAT EFTER
I juni lanserades SSG Profile, som är en unik och proaktiv databas för samtliga kompetenser
för industrins leverantörer. »Detta är något vi har längtat efter«, säger Fredrik
Bengtsson, VD för Stackenäs Mekaniska, som idag har lagt upp alla sina anställda
och den inhyrda personalen i SSG Profile.

SSG Profile
1.100 kr
per företag/år

AV C ARL JOHARD FOTO S TACKENÄ S MEK ANISK A

»Jag hoppas mycket på SSG Profile«,
säger Fredrik Bengtsson, Stackenäs Mekaniska

SSG Profile gör det möjligt att lagra information om externa kompetenser, såsom heta
arbeten eller truckutbildningar, hos SSG
och knyta dem till det nya Access-kortet.
Med detta blir det enklare att se behörigheter hos alla de entreprenörer, som besöker
anläggningarna eller arbetar i ett projekt.
»ssg profile är sedan kopplat till accesskortet, som har ersatt entrepasset,
vilket innebär att kortet kan användas för
tillträde till platser eller projekt dit speciella
behörigheter krävs. Idag kräver cirka 170
anläggningar i Sverige ssg entre och
ett flertal av dem använder också SSG:s
tilläggstjänst för inpassering, ssg access«,
säger Lena Wiig, tjänsteägare på SSG.
ssg access gör bemanningsförfarandet
enklare både för entreprenörsfirmor och för
anläggningar.
»Ett entreprenadföretag kan få uppflaggat
i databasen att de ska bemanna på en viss
anläggning och via gränssnittet skicka in
vilka som ska utföra arbete på platsen.«,
säger Lena Wiig.

»Vi är anslutna mot SSG och ssg profile,
så att vi kan jobba främst inom massa- och
pappersindustrin, som redan har implementerat detta. Totalt har vi 26 personer
upplagda i ssg profile, varav 20 är aktiva
idag«, säger VD Fredrik Bengtsson.
Stackenäs Mekaniska har även valt att
lägga upp information om externa utbildningar i ssg profile, som heta arbeten,
truckkort, liftutbildningar med mera.
»Jag hoppas mycket på detta och det är
något vi har längtat efter. Jag har tidigare
jobbat med excelark, där jag har lagt upp
vårt manskap och deras olika utbildningar
med utgångsdatum med mera. Men att få
det samlat så här och även få påminnelser
när utbildningarna går ut är suveränt«,
säger Fredrik Bengtsson.

»Suverän tjänst!«
Ett av de entreprenadföretag, som har valt
att ansluta alla sina anställda och inhyrd
personal till ssg profile är Stackenäs
Mekaniska, som bedriver industriservice inriktad mot sågverks-, massa- och
pappersindustrin.
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SSG MOBILE
UTÖKAS MED FLER
FUNKTIONER
RIVSTART FÖR
NY UTBILDNING OM
FLÄNSFÖRBAND
Under våren 2015 har SSG i nära
samarbete med Inspecta lanserat en ny
webbutbildning om flänsförband. Hittills
har 160 personer påbörjat utbildningen
och erfarenheterna är mycket goda.
»Det är numera ett krav från många
av våra kunder att våra anställda ska ha
genomgått utbildningen. Den är ett steg
i rätt riktning och jag är övertygad om
att det här kommer bli ett krav från ännu
fler industrier i framtiden«, säger Rickard
Nyberg, VD för MWS Ventil Service.
Flänsförband, som är den dominerande
montagemetoden för större rörsystem,
kan om de är otäta orsaka svåra
olycksfall, minskad tillgänglighet och
stora kostnader. Ett läckande rör inom
processindustrin kan vara direkt livsfarligt. Därför har industrin länge krävt en
kvalitetssäkring när det gäller kunskapen
om risker, procedurer och material bland
både den externa och interna personalen,
som arbetar med flänsband.
Webbutbildningen, som var klar i slutet
på 2014 och började marknadsföras under
2015, vänder sig till alla anställda inom
industrin, som arbetar med flänsförband.
För företagen handlar kvalitetssäkringen om stora årliga besparingar.
Bara ett oplanerat maskinstopp kostar
omkring 3000 kronor per minut eller
400 000 kronor om stoppet är över på två
timmar. Lägg därtill till att en månads
sjukskrivning för en person kostar företaget cirka 40 000 kronor.« säger Rickard
Sjöblom, processledare på SSG.
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SSG
FLYTTAR
UPP I MOLNET
SSG satsar stort på att förnya ITinfrastrukturen för sina tjänster och
förbättra för sina kunder. Nya tjänster
byggs i molnbaserade lösningar med
hög driftsäkerhet och mindre risk för
störningar.
»Vi vill vara säkra på att kunna
leverera våra tjänster när kunderna
förväntar det och när de behöver
dem«, säger Benny Sundholm, CIO
på SSG.
SSG satsar på att stärka upp
IT-infrastrukturen både för befintliga
och för nya tjänster. Bland annat
byggdes SSG:s tjänst för jämförelse
av nyckeltal, ssg benchmark, helt
på en molnbaserad plattform, och
befintliga tjänster utreds huruvida de
kan flyttas. Genom att flytta tjänster
och bygga i molnbaserade tekniska
lösningar, istället för att satsa på egna
servrar, kan hög kapacitet garanteras
med förbättrad tillgänglighet och
mindre risk för störningar. Allt för att
kunderna ska kunna arbeta i SSG:s
tjänster utan störningar och avbrott.

SSG Mobile kompletteras nu med flera
nya funktioner. Bland annat kommer
anläggningar att via mobilen kunna
delge entreprenörerna lokal information.
Information som tidigare ingick i de
lokala utbildningarna och delades ut vid
grindarna i tryckt form, kan nu enkelt tas
fram vid behov.
»Det kan till exempel handla om en
karta över området eller nödnummer i
händelse av olycka - den typen av information som inte behöver kunskapssäkras.

När du går in på ssg mobiles hemsida,
kommer du få upp ett menyval som
innehåller anläggningars säkerhetsinformation. Där väljer du den anläggning som
är aktuell för dig och får då upp en digital
anslagstavla med nödvändig information,
förklarar Lena Wiig, tjänsteägare på SSG,
och tillägger:
»Det här blir ett mycket bra
komplement till den lokala utbildningen.«
Den nya mobila webbplatsen ssg
mobile, som lanserades under föregående
år, är mycket uppskattad av kunderna, eftersom den bidrar till att göra SSG:s mest
populära tjänster mer lättillgängliga. Här
kan kunderna numera förnya och attestera
utbildningar, kontrollera tillträdeskrav,
skapa tillbudsrapporter samt genomföra
riskbedömningar, allt för att förhindra
arbetsplatsolyckor.

KRÖNIKA |

SÄKRARE
BETEENDEN FÖR
INDUSTRIN
SSG Säkert Beteende är en webbutbildning
om beteenden inom industrin och hur det
påverkar arbetsmiljön. Den har tagits fram
för att förändra beteenden inom industrin
och skapa medvetenhet om vilka konsekvenser felaktiga beteenden kan leda till.
Utredningar visar på mänskliga beteenden,
som en orsak till många tillbud och olyckor.
Utbildningen är ett bra komplement till
andra utbildningar från SSG, såsom ssg
entre och ssg säkerhetskörkort.

SÄKERHETSUTBILDNING FÖR
KONTORSANSTÄLLDA
Under hösten lanseras ssg säkerhetskort
kontor, som är anpassad för alla de som
arbetar i kontorsmiljö.
Många av SSG:s kunder har efterfrågat
en utbildning liknande ssg säkerhetskörkort, som riktar sig till de anställda
som framför allt arbetar i kontorsmiljö.
»Vissa av personerna i målgruppen befinner sig även i produktionsmiljö, men då
är det tillfälligt, vilket kan medföra andra
viktiga saker att känna till och tänka på«.
säger projektledare Kristina Nilsson.
Syftet med utbildningen är att bidra
till att uppnå en trygg och säker arbetsmiljö genom att öka kompetensen inom
arbetsmiljö och säkerhet hos i första hand
egenanställd kontorspersonal.

»Vi kommer att behöva
ändra på hur vi leder och
organiserar våra företag«
TOBIA S FREDBERG
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Så här

TÄNKER
VI
I mitten av juli kom nyheten att Husqvarna köper det schweiziska företaget
Koubachi AG, som är specialist på smarta
trädgårdar. Smarta trädgårdar innebär att
vi i högre grad kan automatisera exempelvis bevattning och näringstillförsel och
därmed optimera skötseln av våra plantor.
Människans roll minskar, samtidigt
som vi vår vackrare växter med mindre
ansträngning.
Samma sak gäller industriell produktion. Digitaliseringen och det relaterade
»Internet of Things« bedöms vara en
förändring, som skapar svallvågor i
samhället av samma dimensioner som
introduktionen av ångmaskinen.
De tidigare industriella revolutionerna
har haft det gemensamt att de ändrat
förutsättningarna för industriell produktion, men i slutändan också för hur
samhället fungerar. Idag fokuserar många
på ny intressant teknik, som 3D-printrar
och uppkopplade produktionsflöden, men
det är dags att vi nu även börjar fundera
på hur våra organisationer kommer att
påverkas.
Vi är en grupp forskare, som tillsammans med ett antal företag, försöker
förstå vad detta innebär. Så här tänker
vi: När den nya tekniken kommer in,
förändras förhållandet mellan företaget
och dess omvärld. Det kan till exempel
innebära att nya aktörer blir viktiga i
produktionskedjan, att uppkopplade
produktionsflöden automatiserar relationen mellan leverantörer och kunder eller
att företaget alltmer involverar sina kunder
i innovationsprocesser.
En av de stora nyheterna med digitaliseringen är att vi kopplar ihop en massa

system, som idag är separata. Då kommer
vi också att bygga in ännu tydligare
beroenden, vilket gör att gränserna suddas
ut mellan företag och mellan företag och
omvärld. Då kommer också affärsmodellerna för företagen att ändras – vi kommer
att tjäna pengar på ett annorlunda sätt.
Som en konsekvens av detta kommer vi att
behöva ändra på hur vi leder och organiserar, hur våra interna processer fungerar
(vi kan exempelvis decentralisera beslut
i högre utsträckning), vilka kompetenser
och förmågor som vi behöver och troligen
också hur vi definierar framgång.
Om digitaliseringen kommer att
innebära en så genomgripande förändring,
är det centralt att våra företag är med och
leder denna. Men risken är uppenbar att
vi blir för långsamma, eftersom företagen
måste tjäna pengar i den existerande
affären. Och när vi introducerar det nya
sättet att arbeta, så måste vi så snabbt som
det bara går vara öppna för konsekvenserna, som det kommer att få på hur företagen
fungerar. Annars kommer vi bara att lösa
nya problem med gamla lösningar.

TOBIAS FREDBERG
Tobias Fredberg är biträdande professor
i management på Chalmers.
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SWEETPOP.SE

Nyligen lanserades nya accesskortet. Det ersätter Entrepasset och
sätter en ny standard vad gäller säkerhet och trygghet vid inpassering
och kompetenskontroll.
SSG Access är en tjänst för inpasserings- och kompetenskontroll som
nu även kan hantera information om kompetenser som inte certifierats
av SSG. Entreprenörer kan spara sina kompetensprofiler via ssg profile
med det nya smarta accesskortet. Mindre administration, större
effektivitet, hög säkerhet och mer trygghet.
Läs mer om Accesskortet på ssg.se.
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