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 Projekterar 

 Tillverkar 

 Installerar 

Industrihydrauliks målsättning är att vara en tillförlitlig och 
kunnig systemleverantör med hög tillgänglighet.

www.industrihydraulik.seArboga - Eskilstuna – Västerås - Östhammar 

Turbinreglering vattenkraft 

Från idé till installerat färdigt system
Tillverkning i egen verkstad
Försäljning och lager i fyra butiker med  
produktkatalog på nätet
eline.industrihydraulik.se
Från idé till färdigt block i stål eller aluminium 
Komplett rörinstallation inkl. idrifttagning

Konstruktion och tillverkning av hydraulik till 
vattenkraftsturbiner, rörliga broar och pressar 

Hydrauliksystem:       
Hydraulikaggregat: 
Komponenter:

E-handel:
Ventilblockslösning:
Installation:

Specialitet:

Hydraulik öppningsbar bro Presshydraulik

Service och installation

Tema – UNDERHÅLL

Effektivare underhåll 
med digitalisering

Forts. på nästa sida

På Högskolan i Gävle bedrivs 
industrinära forskning på hur man 
kan dra nytta av digitala tekniker 
som avancerad dataanalys, 
maskininlärning, big data och cloud 
computing. Syftet är att samla 
in, lagra och analysera data för 
ett effektivt underhåll i befintlig 
produktion.

I mindre företag har digitaliseringen inte nått 
lika långt som i de större, behovet har helt 
enkelt inte funnits.

– Vi ser i vår forskning att många mindre 
företag inte är mogna för det digitala språng-
et, inte för att de inte skulle ha den tekniska 
mognaden utan för att de hittills klarat sig bra 
med papper och penna eller en excelfil i bäs-

ta fall, konstaterar Niclas Björsell, professor i 
Elektroteknik på Högskolan i Gävle.

Skapar nya möjligheter
Han leder två forskningsprojekt inom under-
hållsområdet just nu, ett som riktar sig mer 
mot större företag inom processindustrin och 
ett som fokuserar på hur industrins digitalise-
ring skapar möjligheter för små och mindre 
företag inom flera olika områden.

– Även om de inte själva kanske tycker att 
de behöver börja jobba med mer avancerade 
digitala verktyg så förväntar sig deras kunder, 
som ofta är större företag med en helt annan 
digital mognad, att de ska leverera produkter 
som kan kopplas ihop med de digitala system 
som kunderna jobbar med. Därför behöver 
även små och mindre företag våga ta steget 
in i digitaliseringens värld, när de väl tagit det 
steget kommer de se att de har en hel del 

att vinna på en högre grad av digitalisering i 
verksamheten.

Mycket handlar om att skapa möjligheter 
för ett prediktivt underhåll, sådant måste 
ju förberedas redan under tillverkningen av 
exempelvis ett hydrauliksystem och då måste 
de som tillverkar de systemen ha en god för-
ståelse för vad som krävs hos deras kunder.

– På sikt leder en ökad automation och digi-
talisering till positiva effekter för alla typer 
av företag på många plan, exempelvis på 
humankapital, innovationsförmåga, ekono-
misk lönsamhet, cirkulär ekonomi såväl som 
regional attraktivitet. 

Projekt för små och medelstora företag
Projektet som fokuserar på SME, IDUN, inleds 
med en inventering i syfte att identifiera vart 
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Forts. från föregående sida
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företaget befinner sig i digitaliseringsproces-
sen idag och vart man vill vara i framtiden 
Därefter genomförs fyra arbetspaket: 

(i)  En aktivitet baserad på deltagardriven 
kompetensutveckling, 

(ii)  Att med hjälp av maskininlärning ta fram 
digitala tvillingar som kan användas för 
ett prediktivt underhåll. 

(iii)  Prediktivt underhåll, där vi skattar återstå-
ende livslängd och därmed underhålls-
behov.

(iv)  Det sista arbetspaketet består i att kom-
municera resultat till en operatör och/
eller underhållsplanerare. Inom projektet 
kommer ett flertal fallstudier att genom-
föras hos medverkande SME företag.

Eftersom moderna produkter redan har sen-
sorer inbyggda i sig krävs egentligen bara att 
man lägger på en signalbehandling och ana-
lys för att börja sin digitaliseringsresa.

– En utmaning kan dock vara hur man lag-
rar data, men har man ett eget styrsystem så 
finns möjligheter till datalagring där, mer lag-
ring behövs inte, konstaterar Niclas Björsell.

Varje signal skickar ut 
flera egenskaper
Det man behöver förstå är att varje signal från 
sensorer skickar ut flera olika egenskaper och 
man behöver veta vilka delar av signalen man 
vill använda till vad.

– Om man inte särskiljer signaldelarna så 
blir det väldigt mycket data att lagra och nog 

svårt att förstå alla egenskaper. Men det finns 
även andra utmaningar som gör att det är bra 
att dela upp signalen i dess olika egenskaper 
och det handlar om kundernas olika krav på 
sekretess. I vår forskning ser vi att det kan 
vara känsligt att samla in data från olika kun-
der i öppna moln, i det läget är det viktigt att 
kunna välja ut signalegenskaper som exem-
pelvis rör underhåll då sådana data sällan ses 
som kritisk information för en specifik kund.

Han förklarar att det idag också kan ge 
marknadsfördelar att vilja dela data med 
andra för att hjälpa en bransch eller ett kluster 
att utvecklas baserat på gemensamma data.

– Men inte heller då gäller det mer proces-
specifik data utan mer riktat mot underhåll. 
För att man ska kunna dra nytta av nya tek-
niker som machine learning och AI behövs 
stora mängder data som ett mindre företag 
kan få svårt att samla in själv. Delar man data 
inom en region eller ett kluster kan däremot 
de teknikerna göra riktig nytta, därför delar 
man gärna med sig av sin data idag.

Effektivt underhåll spar pengar
Att effektivt underhåll är avgörande för de 
flesta operationer är det flesta överens om, 
underhållsaktiviteter förlänger utrustningens 
livslängd, förbättrar tillförlitligheten och för-
hindrar försämring. 

– Det innebär att underhåll framöver kom-
mer ses som en av de innersta cirklarna i en 
cirkulär ekonomi då det skapar möjligheter 
för en betydligt mer hållbar produktion där 
exempelvis utrustningar lever längre och 
komponenter inte behöver bytas vid vissa 
intervall ofta helt i onödan.

Ett av de viktigare målen med IDUN, forsk-
ningsprojektet riktat mot mindre företag, är 
att resultaten ska kunna användas direkt ute 
i industrin.

– För att nå dit har vi anställt en doktorand 
som ska göra de resultat vi får fram kompati-
bla med ”datorer på golvet”. Dessutom ska 
det göras servicevänligt med instruktioner 
som är lätta att förstå, går systemet sönder 
en julafton ska driftteknikern kunna förstå vad 
felet är och laga på egen hand.

Tillgängligt beslutsstöd
En annan del handlar om att göra ett visuellt 
beslutsstöd för operatören, det ska fungera 
lite om i en bil. Lyser en orange lampa behövs 
service inom ett visst intervall men lyser en 
röd lampa behövs omedelbar åtgärd.

– Det behövs också ett beslutsstöd för 
den som ska planera underhållet på sikt, vil-
ket inte är operatörens uppgift, så data som 
genereras i systemet behöver formuleras och 
presenteras på olika sätt beroende på använ-
daren.

Slutligen slår Niclas Björsell fast att för att 
ett företag ska fatta beslut om att investera i 
ny teknik som digitalisering behöver de fakta 
på att det förbättrar ekonomin på sikt.

– Sådana studier finns för större företag, det 
är definitivt ekonomiskt gynnsamt att digita-
lisera verksamheten. Dock finns inte motsva-
rande studier för mindre företag, men slutsat-
sen borde vara densamma där. Och, som jag 
nämnde ovan, när de mindre företagens kun-
der digitaliserar i stor utsträckning måste även 
de mindre företagen ge sig in på samma resa.

Ylva Sjönell

Tema – UNDERHÅLL

Niclas Björsell


