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Bland de vanligaste felen 
många gör när de drar igång 
ett förändringsprojekt, som 
digitalisering, är att de fortsätter 
i gamla tankemönster. Ska man 
lyckas med förändring måste man 
våga tänka nytt, vara nyfiken och 
titta åt ett annat håll än det man 
brukar.

Det konstaterar Elin Löfvendahl, Lead Project 
Manager på ABB Process Automation med 
ansvar för bland annat digitaliseringsprojekt.

– Jag driver många projekt inom gruv-
näringen, många med fokus mot förebyggan-
de underhåll på distans. Det jag ofta slås av 
är att många drar sig för att komma igång då 
de tror att det är väldigt komplicerat, men det 
är det egentligen inte. Har man bara bestämt 
sig för vad man vill uppnå med förändringen 
och varför så är det bara att sätta igång och ta 
ett steg i taget.

Men det är kanske just det som är proble-
met, att faktiskt ta sig tid och grundligt gå 
igenom vad det är man vill och behöver göra.

– Det är lätt att stoppa in ny teknik både 
här och där, men har man missat varför man 
vill göra det, vad man vill uppnå, så blir nog 
vinsterna inte så stora som man tror, förklarar 
hon vidare.

Användarna i fokus – nu viktigare  
än någonsin
En av de viktigaste erfarenheterna hon fått 
under de sex år hon jobbat med digitali-
seringsprojekt inom processindustrin är att 
många fokuserar för mycket på tekniken och 
glömmer bort organisationen.

– Min erfarenhet är att tekniken är en sak, 
och det är ofta den lätta delen, men när det 
handlar om nya lösningar är det oftast vi 
människor som är utmaningen. Det är mycket 

viktigt att tidigt få med användarna i utveck-
lingsprocessen.  

Under många projekt har hon noterat att 
när användarna involveras tidigt, och är med 
och utformar kravspecifikationen för den nya 
lösningen, så blir lösningen betydligt mer 
innovativ.

– Det gäller att ta in folk från olika roller i 
den process man vill förändra för att nå lös-
ningar som fungerar bäst. Där har vi mycket 
att lära från de som utvecklar appar för våra 
smarta telefoner, de har tidigt lärt sig vikten 
av att sätta användarna i fokus för att utveckla 
appar som uppskattas av användarna och 
därmed även säljer bättre.

Avancerad vardagsteknik  
ställer krav på industrin.
Elin Löfvendahl konstaterar att det även mer 
generellt finns mycket för industrin att lära av 
teknikutvecklingen för våra vardagsbehov.

– Tidigare användes den nyaste tekniken 
alltid i industrin och på jobbet, nu för tiden 
är vi i många fall mer digitala hemma. Det 
gör att industrin utmanas att hålla jämna steg 
i teknikutvecklingen, men det skapar även 
möjligheter då de anställda är så teknikvana 
från fritiden att man kan införa ny teknik rela-
tivt snabbt även på jobbet.

Hon ser också att då teknikutvecklingen nu 
går så snabbt, och sker på så bred front, så 

Forts. på nästa sida

Våga vara nyfiken 
– nyckeln till framgång

Tema – DIGITALISERING & AI
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Elin Löfvendahl.

Underhållsarbete på distans.
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Forts. från föregående sida

måste man börja samverka mer mellan före-
tag som sitter på olika kompetenser.

– Ensam är definitivt inte stark nu då digitali-
seringen går så snabbt. Vi ser en trend att före-
tag går ihop i allianser för att ta fram nya lös-
ningar tillsammans med kunden, där de olika 
företagen står för sina respektive kompeten-
ser. Ingen kan kunna allt, det är bara att inse.

Fyra steg i ett digitaliseringsprojekt
När hon inleder ett nytt digitaliseringsprojekt 
med en kund har hon ofta dessa 4 processteg 
i bakhuvudet.

1. Visibility 
2. Transparency 
3. Predictive capacity
4. Adaptability

Tema – DIGITALISERING & AI
De tre första stegen är det många företag 

som är bekväma med och där finns det kom-
petens och teknik i dagsläget. Det fjärde ste-
get, Adaptability, handlar om att få ett helt 
autonomt system.

– Det är det som är slutmålet med digitali-
seringen just nu, att få system som kan själv-
justeras, exempelvis inställningar som auto-
matiskt kan anpassa sig till nya förhållanden. 
Och inom vissa segment och branscher är 
detta fullt möjligt idag!

Från tidsbaserat underhåll  
till tillståndsbaserat
Många av de projekt hon jobbar med inom 
gruvnäringen handlar om att skapa förebyg-
gande underhållssystem som kan skötas på 
distans.

– Ett exempel som jag jobbar med är under-
håll av de gruvspel som fraktar upp malm från 
gruvan. De bygger på en avancerad teknik 
där många delar samverkar med, och där ett 
akutstopp kostar mycket pengar. Där bygger 
vi system som gör att vi kan följa komponen-
ternas prestanda i realtid och visualisera tren-
der på ett enkelt sätt. 

Genom övervakningen så vet de när en 
komponent är på väg att ta slut och då kan 
de byta den vid nästa planerade underhålls-
stopp. 

– Det innebär både en ökad säkerhet för 
personalen och en besparing av resurser. 
Inom många industrier används intervall-
baserat underhåll, alltså att man byter kom-
ponenter efter ett definierat tidsschema, men 
med denna typ av övervakning möjliggör vi 
tillståndsbaserat underhåll, vilket innebär att 
vi byter ut delar först när prestandan börjar 
gå ner. 

Övervakningssystemen ökar även produk-
tionseffektiviteten då de kan mäta cykeltider-
na på spelen.

– Att se att cykeltiderna börjar dra i väg 
med ett antal sekunder är inget som det 
mänskliga ögat kan uppfatta, men sensorerna 
märker av det så cykeltiderna kan justeras. Ett 
antal sekunder längre cykeltider kan på ett år 
kosta mycket. Så genom att tidigt kunna se 
detta och då justera cykeltiderna innebär ofta 
en stor vinst. 

Har bara skrapat på isbergets topp
Elin Löfvendahl tror att vi bara sett toppen av 
isberget när det gäller de fördelar vi kan vinna 
med digitaliseringen av industrin.

– Det finns så många områden där vi kan 
dra nytta av digitaliseringen, dels det vi kan 
se redan nu som optimering av utnyttjande-
grad, energieffektivisering och mycket annat. 
Men jag tror det finns vinster vi idag inte ens 
kan tänka oss som kommer framöver då vi på 
allvar kan börja jobba med helt autonoma 
system och till fullo kan dra nytta av olika tek-
niker såsom Machine Learning (ML) och Artifi-
ciell Intelligens (AI).

Ylva Sjönell

Det första, och viktigaste, är att man tänker 
igenom grundligt vad det är man vill uppnå 
med förändringen. 

– Att inför nya tekniska lösningar bara för att 
andra gör det är inte en bra idé. Det gäller att 
bestämma sig för av vilket/vilka skäl man vill 
genomföra förändringen. Är det att öka effek-
tiviteten, att utvecklas mer hållbart, att spara 
pengar eller vad?

När målet väl är satt gäller det att bestäm-
ma vad som behöver göras för att nå målet, 
behöver man nya tekniska lösningar? Nya 
arbetssätt?

– Därefter behöver man strukturera den 
data man vill använda för att exempelvis kun-
na bygga ett system för förebyggande under-
håll, predictive capacity, data som behöver 
analyseras för att skapa algoritmer som sedan 
självständigt ska tolka data i det nya systemet.


