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                             Nordens bredaste kompetenscentrum inom hydraulik 

 

 

 

Projektförslag samarbets-

projekt Fjärrstyrt underhåll 
Sammanfattning 

Bakgrund: 

ITH har genom åren bedrivit EU-projekt och liknande projekt. Dessa har gjort att ITH grundades med 
dess utbildning, olje- och renhetsanalys, provning. På senare tid har satsning på webbaserat lärande 
gjort att ITH tredubblat antalet elever och vidgar utbildningarna inom provning och på ingenjörsnivå. 
Hydraulik blir allt mer integrerad med mekanik, elektronik, el- och styrsystem, så ITH:s tillämpade 
utbildningssätt har visat sig att fungera väl för att ge förståelse och kunskap i bredare 
tekniksammanhang för blivande underhållstekniker. 

Digitaliseringen öppnar upp för att kunna utbilda underhållstekniker runt om i världen på distans. 
ITH:s projektidé är att skapa och förvalta en internationell (flerspråkig) och digitaliserad 
lärplattform för grundutbildning inom mekanik, hydraulik, el, reglerteknik och underhåll på distans. 
Genom detta initiativ kan regionens företag använda den för att låta ITH utbilda underhållspersonal 
runt om i världen. Lärplattformen bygger vidare på ITH:s Web Academy.  
 
Företagen ska också kunna utnyttja ITH och lärplattformen för att utveckla sin egen produktspecifika 
underhållsdokumentation. 
 

Syfte och mål med att starta ett projekt inom Fjärrstyrt underhåll är att: 

• Att möjliggöra företagens förmåga och kompetens att utföra fjärrunderhåll på sina produkter 

• Att möjliggöra för företag att genom ITH utveckla sina produktspecifika 

underhållsinstruktioner och/eller produktutbildningspaket och göra dem tillgängliga digitalt 

• Att möjliggöra för företag en digital transformation och ökad kvalitet på sina produktspecifika 

utbildningar 

• Att möjliggöra för företag att minska kostnader genom reducerat resande 

• Att möjliggöra för företag att förbättra sina hållbarhetsområden ekonomi, miljö och social 

jämlikhet. 

• Att stimulera till ökad jämställdhet genom att göra ITH:s tekniska utbildningar mer 

appellerande för kvinnor 

• Att stimulera deltagande företag till egen digital utveckling inom Fjärrstyrt underhåll genom 

att erbjuda inspiration, kunskap och utbyte av erfarenheter under projektets faser 
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Bakgrund 

 

Institutet för tillämpad hydraulik (ITH) 
ITH är en stiftelse som grundades 1987 med syftet att öka kunskapen om hydrauliska system i nära 

samarbete med näringsliv och akademier. ITH har genom åren bedrivit ett flertal utvecklingsprojekt 

med stöd från EU och myndigheter. Projekten har gjort att ITH successivt har breddat sin verksamhet 

med fler underhållsrelaterade utbildningar, olje- och renhetsanalyser och provningar. På senare tid 

har ITH satsat på webbaserat lärande vilket har medfört att elevantalet har tredubblats.  

Hydraulik blir allt mer integrerad med mekanik, elektronik, el- och styrsystem, så ITH:s tillämpade 

utbildningssätt har visat sig att fungera väl för att ge förståelse och kunskap i bredare 

tekniksammanhang för blivande underhållstekniker. 

 

Maskinföretagens utmaningar 
För att möta omvärldens krav har maskintillverkarnas tekniska utveckling gått mot att få produkterna 

mer hållbara och energieffektiva. Maskinerna har fått mer avancerad styrning och mer digital 

övervakning för en mer optimerad drifttillgänglighet. Följaktligen skapar detta också högre krav på ett 

mera effektivt, kvalitativt och cirkulärt underhåll.  

Teknisk utveckling kostar mycket samtidigt som konkurrensen driver företagen till att kontinuerligt 

sänka sina kostnader för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser på sina produkter. Men för 

kunderna är det inte bara priset på produkten som avgör valet av maskinleverantör. Viktiga 

parametrar är också eftermarknad och service. En maskin som står stilla kostar pengar. Återställande 

åtgärder måste ske snabbt till rimliga kostnader och ska utföras med kvalitet så att reparationerna 

blir varaktiga. Företag som inte klarar av att möta upp mot kundernas förväntningar får snabbt ett 

dåligt rykte. 

Corona-pandemin blev en ögonöppnare för många maskinföretag. Plötsligt blev det mycket svårare 

att resa. Det minskade resandet blev en ond spiral för resebranschen och mängder med flyg och tåg 

slutade att gå. Vissa länder stängde till och med sina gränser eller införde karantänsregler. Många 

företag med avtalade åtaganden hade plötsligt svårt att uppfylla dem. Digitaliseringen blev 

räddningen för många. Men tekniken var inte optimal för behoven och hade brister. Nu har Corona-

pandemin blivit mycket mindre och begränsad och resmöjligheterna har nästan återgått till det 

normala. Men pandemin har visat på sårbarheten i att vara beroende av att resa. Nya kriser kommer 

att komma med nya pandemier, klimatkatastrofer och krig i vår närhet. Företagen behöver en 

framtidssäkrad strategi. 

Miljö-, klimatpåverkan- och hållbarhetsfrågor har varit mål för diskussion under lång tid. Men för de 

senaste 10 åren kan man se en tydlig trend att dessa frågor har lyfts upp och aktualiserats hos både 

myndigheter och hos vanligt folk. I offentliga upphandlingar har hållbarhet funnits länge som en 

parameter för val av leverantör, men nu förekommer detta även i den privata sektorn. En milstolpe 

kom 2017 när ett EU-direktiv stipulerade att alla stora företag (>250 anställda) ska redovisa sina 

hållbarhetsaktiviteter i en särskild hållbarhetsrapport. Nu talas det om att nästa milstolpe kan bli 

någon form av internationell hållbarhetsmärkning på leverantörer. 
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ITH:s projektidé 
ITH:s projektidé är att på ITH skapa och förvalta en internationell (flerspråkig) digitaliserad 

lärplattform för grundutbildning inom mekanik, hydraulik, el och reglerteknik på distans. Detta för att 

regionens företag skall kunna använda den för att låta ITH utbilda underhållspersonal runt om i 

världen. Lärplattformen bygger vidare på ITH:s Web Academy. Företagen ska också kunna utnyttja 

ITH och lärplattformen för att utveckla sin egen produktspecifika underhållsdokumentation. 

Projektet kommer att fokusera på att skapa förmåga och kompetens för att i synnerhet använda CAD- 

och simuleringsprogram för att kunna skapa visuella och animerade utbildningar och instruktioner. 

Med mer visualisering kan personer med lägre förkunskaper tillgodogöra sig information. 

Deltagande företag i projektet kommer att kunna få ta del av den senaste tekniken inom 

digitalisering, animering och simulering för fjärrstyrt underhåll som inspiration till sin egen utveckling 

av fjärrstyrda tjänster. 

Projektet ska genomföras som ett EU-projekt med finansiering från Tillväxtverket, Västernorrlands 

län, Örnsköldsviks kommun och intresserade maskinföretag. Företagen erbjuds att delta i projektet 

genom att: 

• Medfinansiera projektet med pengar 

• Medfinansiera projektet med tid och resurser (efter önskan och förmåga). 

  

Projektmål och effekter på regionens maskintillverkande företag 
• ITH:s digitaliserade lärplattform kommer att möjliggöra för företagen att kunna utbilda och 

höja underhållsteknikernas specialkompetens runt om i världen på distans. Med ökade 

kunskaper kommer avancerad felsökning och rätt åtgärder att kunna utföras snabbare och 

med bättre kvalitet, vilket kommer att öka kundtillfredsställelsen. 

• Den digitaliserade lärplattformen skapar möjlighet för företagen att transformera sin 

produktspecifika utbildning och sin underhållsdokumentation till att de blir helt digitala och 

därigenom globalt tillgängliga.  

• Med digitala utbildningar blir det lättare för företagen att säkerställa att alla utbildningar har 

rätt kvalitet. Det ger likriktning och borgar för att kunna ge jämn och hög service till 

kunderna. 

• Med en digitaliserad lärplattform så kommer behovet för resor för utbildare och elever att 

minska vilket betyder sänkta utbildningskostnader. Sänkta kostnader skapar bättre 

konkurrenskraft för företagen. 

• Den digitaliserade lärplattformen skapar också möjlighet för företagen för nya affärsmodeller 

genom att skapa kundspecifika utbildningspaket för förare/operatörer för självservice och 

felsökning. 

• Allt resande är klimatpåverkande. Genom att minska resande så kommer företagens totala 

koldioxidavtryck att minska. 

• ITH:s lärplattform blir flerspråkig och har stort fokus på animeringar och simuleringar. Det 

möjliggör att specialistutbildning kan erbjudas till företagens personal i länder där 

utbildningsväsendet är lågt utvecklat och utbildningar i regel är svårtillgängliga, samt där 

utbildningsnivån är låg. Det bidrar därför till företagens jämlikhetsarbete för social och 

kulturell utjämning. 
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• På samma grunder bidrar också ITH:s lärplattform i viss form till ökad jämställdhet. 

Traditionellt och kulturellt så har det varit svårt för kvinnor att närma sig yrken inom 

teknikområdena. I synnerhet gäller detta i utvecklingsländer. Men genom den pedagogiska 

utformningen i lärplattformen med bland annat animeringar och simuleringar så kan kvinnors 

intresse och förståelse för teknik öka. 

 

Projektmål och effekter på ITH 
• Med den digitala lärplattformen kommer ITH att stärkas i det regionala nätverket och bli ett 

mer varaktigt kompetenscentrum för underhåll i ett bredare teknikområde (hydraulik, 

mekanik, el-, styr- och reglerteknik). Ett stärkt ITH gynnar de regionala företagen och borgar 

för att framtida rekryteringsbehov av personal med rätt kompetens underlättas. 

• ITH får möjlighet att bredda sitt tjänsteutbud med att utveckla och ta fram företagens digitala 

underhållsinstruktioner och/eller produktutbildningar. 

• Med ITH:s lärplattform där kommunikation av information har underlättats med hjälp av 

animeringar och simuleringar så kommer det att bidra till en bättre integration av migranter 

till svenska samhället. Förkunskapskrav är lägre och språkförbistringar kan reduceras. 

 

Att delta som företag i projektet 
Projektet kommer att presenteras och erbjudas i huvudsak till ITH:s stiftarföretag samt övriga 

maskintillverkande företag i regionen som ITH tidigare har samarbetat med genom åren, det vill säga 

Bosch Rexroth, BAE Systems Hägglunds, Nordhydraulic, Valmet och MacGregor. Det kan även bli 

aktuellt med något företag i Västerbotten också, om företagets profil stämmer in för den tänkta 

målgruppen. 

Om behov finns för inspiration, konsultering eller faktasamling kan även andra företag att bjudas in 

som resurs i delar av projektet.  

Förutom projektets effektmål så finns det ytterligare fördelar som företag att vara med som 

deltagare i projektet. Ett av projektets mål är att hitta bästa möjliga digitala teknik för konceptet 

”Fjärrstyrt underhåll”. Många potentiella leverantörer kommer att kontaktas och deras program och 

system kommer att utvärderas. När bästa tekniska lösning är vald kommer sedan en fas med design, 

uppsättning och installation. Deltagande företag kommer under projektets gång att få ovärderlig 

information om dels olika digitala lösningar och dels om hur dessa kan implementeras, vilket kan 

användas som inspiration för sin egen interna digitala utveckling. 

 

Genomförande 
Projektet kommer att genomföras i ett antal steg där första steget är att göra en nulägesanalys om 

vilka kunskaper och färdigheter samt nödvändig infrastruktur som finns på ITH. ITH har idag en 

webbplattform för utbildning som delvis utvecklats i EU-projektet ”Kompetensplattform för 

Hydraulikspecialister”. Erfarenheterna från denna ligger till grund till förståelsen för hur det går att 

jobba med kompetenshöjning och instruktion på distans även på internationell nivå. 
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Nästa steg blir att genomföra en omvärldsanalys för att utröna om vad det finns för möjligheter, 

metoder och bästa teknik för konceptet ”Fjärrstyrt underhåll”. Leverantörer av programvaror och 

system ska identifieras. Många maskintillverkande företag har idag påbörjat att utveckla egna 

koncept med hjälp av digitalisering och ITH kommer bland annat att undersöka hur de stöttar sin 

underhållspersonal idag. 

Omvärldsanalysen kommer att präglas mycket av gemensamma arbetsträffar (workshops) och av 

seminarier, (fysiska eller via internet). På arbetsträffarna kommer teknik, behov och visioner att 

diskuteras för ”Fjärrstyrt underhåll”. ITH hoppas att träffarna kommer att ge mycket diskussion och 

att projektets deltagande företag får nya insikter och erfarenheter.  

På de anordnade seminarierna kommer marknadens bästa programleverantörer att få visa upp sina 

digitala produkter som är i linje med projektets behov och vision om ”Fjärrstyrt underhåll”. På 

seminarierna kommer deltagande företag att få unika tillfällen att få information om den senaste 

tekniken inom digitala hjälpmedel, som de kan ta med sig till sitt eget interna utvecklingsarbete. 

 

Målgruppen - det regionala näringslivet 
Regionen präglas av exporterande tillverkningsindustrier som har produkter runt om i hela världen. 

Dessa företag är i första hand målgruppen för detta projekt. Men en digitaliserad lärplattform har 

egentligen inga geografiska begränsningar. Begränsningarna finns däremot på ITH som har en 

verksamhetsanpassad organisation. 

 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Projektet ska ge följande utfall: 

• Att ITH:s lärplattform blir använd av företagen för grundutbildning internationellt för att 

stärka underhållet i produkterna som exporteras från regionen.  

• Att ITH får ett färdigutvecklat visuellt stöd som gör det möjligt för ökad inlärning och 

kompetens för underhållstekniker både regionalt och internationellt. 

• Att ITH:s personal får ökad kompetens och bättre verktyg för att kunna instruera företag att 

digitalt skapa inspelad utbildning eller utföra live-utbildning, vilket kan generera mer 

företagsspecifika uppdrag. 

• Att ge möjlighet för företagen att använda ITH för utveckling av egna produktspecifika 

utbildningspaket för underhållsinstruktioner och/eller produktutbildningar 

• Att de deltagande företagen har fått insikter, erfarenheter och inspiration om vilka digitala 

möjligheter som finns på marknaden och deras användningsområden. 

 

Förväntade effekter på lång sikt 
• Ökad konkurrenskraft för företagen i regionen 

• Förstärkning av ITH som nätverk och kompetenscentrum i bredare teknikområden 
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Projektorganisation 
ITH 

• Ekonomi, intern administration 

• Projektledare 

• Utredare 

Extern konsult alternativt projektanställning 

• Utredare 

ITH:s personal har erfarenhet av utredningar och att driva projekt. ITH har ett stort kontaktnät av 

konsulter och seniora personer från branschen. En projektanställning förväntas ta 3 månader från 

beslut. 

Tidplan 
Projektet väntas pågå i 36 månader. 

Aktiviteter 
➢ Nulägesanalys 

➢ Omvärldsanalys (bl.a. med genom workshopar och seminarier) 

➢ Marknadsanalys 

➢ Kostnadsanalys 

➢ SWOT- och riskanalys 

➢ Idéformulering 

➢ Fastställande av projektram 

➢ Designutveckling 

➢ Konstruktion bas 

➢ Konstruktion detalj 

➢ Installation/implementation 

➢ Testning/rättning 

➢ Lansering 

 

Indikatorer 

Budget 
-



 

0 
 

Bilaga 1 Rapport seminariet 2022-03-30 

 

Utförande 

Regionala företag bjöds in till ett seminarium där ITH presenterade en omvärldsbevakning och 

företagen beskrev sin situation och syn på framtiden. En enkät fylldes i och i efterhand har vissa 

svarat på vilka samarbetsbehov som finns.  

Resultat enkät 

Enkäten visar på följande: 

Utbildningsområden: 

- Majoriteten svarar ökat till stort ökat behov av teknikutbildning både på skolorna och på 

företagens produktutbildning. Maskinernas alla delar har utbildningsbehov: Mekanik, el, 

reglering, hydraulik mm. 

- Utöver enkätens områden så bedöms följande ha ökat behov 

o Programmering 

o Analys av maskindata 

o Kommunikation 

o Att jobba på egen hand 

o Få se produkterna med hjälp av VR 

Utbildningssätt: 

- Svaren kring digitala hjälpmedel vid utbildning pekar starkt mot en snabb förändring mot 

detta. 

- Utöver enkätens områden så bedöms följande ha ökat behov 

o Praktiska övningar 

o Använda digital modell 

o Lättåtkomlig utbildning när behovet uppkommer 

o Utbilda på distans 

Språk: 

- Dom flesta företag klarar sig på engelska men ett antal företag behöver utbilda på en mängd 

språk 

Utrustning: 

- Svaren kring utrustning för felsökning pekar starkt mot en snabb förändring mot ökad 

användning av detta. 

- Utöver enkätens områden så bedöms följande ha ökat behov 

o Fjärrövervakning 

o Handdatorer för fält 

o AR tillsammans med AI 

o AI som man kan lita på 
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Instruktionssätt: 

- Svaren kring utrustning för felsökning pekar starkt mot en snabb förändring mot ökad 

användning av digitala hjälpmedel för att instruera underhållstekniker. Särskilt stort behov 

inom animering och inspelad video.  

- Utöver enkätens områden så bedöms följande ha ökat behov 

o Digitala lokala plattformar 

o AR eller MR 

Behov av utvecklingsprojekt: 

- Svaren kring behov av utvecklingsprojekt visar att majoriteten inte har utvecklingsprojekt 

inom fjärrstyrt underhåll. Dom företag som har det har det inte fullt tillräckligt.  

- Följande utvecklingsprojekt pågår idag hos företagen 

o Fjärrsupport verktyg 

o Fjärrövervakning / Condition monitoring 

o Tillståndsövervakning med kundportal 

Finansiering av utveckling 

- Svaren kring finansiering har många svar vet ej. Övriga majoriteten av svaren pekar på behov 

av samarbete med andra. 

Resultat samarbetsbehov 

Följande aktiviteter och samarbeten efterfrågas i återkoppling efter seminariet: 

- Omvärldsbevakning på dom som kommit långt. Tex. Tesla 

- Höra mer om hur respektive företag jobbar med fjärrstyrt underhåll 

- Gruppdiskussioner 

o Fleet management 

o Serviceavtal 

o Kundvärde 

o Nya affärsmodeller 

o Framtida underhåll 

o Digitaliseringsutmaningar 

o Digitala utbildningar 

- Förbereda oss för framtida digitalisering. Vad skall skolorna utbilda och vad ska företagen 

utbilda 

- Få insikter/inspiration inom rätt pedagogik för att få effekt av digital utbildning 

- Lära av varandra inom kommunikationsutmaningar mellan front-line och back-office 

(underhållstekniker och stöd från centralt håll) Hur får man ut direktiv, metoder, 

instruktioner och verktyg så att de används. Hur får man tillbaka information från mekaniker 

– koder, kommentarer, bilder etc. 

- Vilka digitala medier ger störst effekt och är effektivast för fjärrstyrt underhåll /utbildning 

- Vi är intresserade av att ha ett samarbete med ITH inom utbildning, kanske främst i 

grundläggande mekanikerkompetens inom hydraulik och mekanik. 

- Felsökning- och felsökningsmetodik 

- Förebyggande underhåll 
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- Simulering och simuleringsverktyg 

- Att få se andras system hur dom fungerar 

 

Summering av diskussioner på seminariet 

2022-03-30 

Närvarande på plats: Peter Ingvarsson BAE Systems, Mauritz Gustavsson BAE Systems, Mats Emlen 

Macgregor, Johan Domeij ITH, Jon Sandström ITH, Tobias Bodén Lundberg Ivida AB 

Närvarande på Teams: Gunnar Bystedt Brokk, Jan Edlund Metsä Board, Jörgen Nilsson Komatsu 

Forest, Gunnar Isaksson Komatsu Forest, Mikael Forslund Komatsu (delvis), Fredrik Pontén Valmet, 

Arne Åhman Bosch Rexroth, Niklas Hörnell Bosch Service, Maria Thurin Huddig, Ivar ITH(delvis) 

Noteringar: 

- Cyber security är en intressant aspekt ISO2622 beskriver hur inkapslade system ska gå att 

underhålla. 

- Inbyggda data kan användas för förarträning, minska dieselförbrukning t.ex 

- Några av företagen har startat egna LMS Learning Management System 

- Några har VR/AR labb 

- Serviceteknikern bör va med tidigt i utvecklingen av nya produkter och tjänster 

- Digitala utbildningar kräver att förkunskapen är rätt och kontrollerad 

- Ett företag som har ett condition monitoring system har utmaning att lära känna hur ett 

normalt system skall vara för att kunna jämföra när något börjar gå sönder. 

- Det är stora utmaningar att felsöka via dataloggar 

- Svårt att rekrytera servicetekniker som klarar av dom åtaganden som serviceavtalet lovar. 

- Datainsamling sker till ett fleet management system. Utmaning att ta betalt för funktionen 

- Teams har blivit ett viktigt verktyg för att kommunicera med serviceteknikerna. 

- Ett företag erbjuder användaren fjärrstyrt underhåll. Dom som köpt uppkopplat system får 

högre tillgänglighet till denna funktion. 

- Chatrobotar kan lösa en del av frågorna som kunder och servicepersonal har. 

Redovisning av gruppdiskussioner 

- Det är ett ökat behov av felsökning av el och mjukvara 

- Intresserad av hur man predikterar haveri. 

- Utbildningsbehovet ökar i framtiden 

- Det finns gemensamma behov som skulle ha nytta av gemensamma upplägg på fjärrstyrt 

underhåll 

- Underhållsmekanikerns jobb kommer förändras, kan företagen ställa krav på skolorna att 

hänga med i utvecklingen 

- Deltagande företag har olika produkter men hydrauliken är ett gemensamt område 

- Behov av distanspedagogik 

- Hur ser rekryteringsbasen för underhållspersonal ut? Vilken bakgrund behövs i framtiden? 

- Det behövs ökad utbildning i traditionell skruvning. 

- Pedagogik och distanspedagogik får en ökad betydelse 

- En servicechef framhåller vikten av traditionell hands on utbildning 
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- Elever behöver interaktiv utbildning 

Sammanfattning 

- Finns det någon branschstandard för fjärrstyrt underhåll? Kan vi vara med och påverka det? 

- Omvärldsbevakning och att se vilka visioner som är möjliga är efterfrågat 

- ITH kan bidra med utveckling av webbaserad generell utbildning för respektive 

teknikområde. 

- ITH kan samordna samarbetsprojekt mellan företagen 

- ITH kan bedriva utvecklingsprojekt åt företagen 

 

Slutsats 

Slutsatsen på seminariet är följande: 

- Det är klart och tydligt att utvecklingen och behovet av digitala hjälpmedel är stort. 

- Följande samarbeten är exempel inom respektive område: 

o Kunskap 

▪ Företagen är i behov av välutbildade underhållstekniker från skolorna och 

med bättre och modernare utbildning än vad som finns nu. Dessa 

utbildningar behövs på distans.  

o Utrustning 

▪  Sensorer och datainsamlingssystem finns redan men kunskapen hur dom 

används behöver bli bättre 

o Beslutstöd 

▪ Tolkning av data och bedömning av vad som kan va fel är ett svårt område 

som kräver mycket utvecklingstid och kunskap. 

o Instruktionssätt 

▪  Det finns idag verktyg för att kommunicera på distans. Behovet inom 

området är hur man använder dessa och att skapa bra innehåll med hjälp av 

t.ex simulering, animering och videoinspelningar. 

 

Förslag på projekt för företagen att ta ställning till: 

- Kunskap 

o Utöka ITH Web Academy till att omfatta mekanik, el, eldrift mm på språken Svenska 

och Engelska 

o Utveckla utbildningsmaterial med mer visualisering genom animering, simulering och 

video. 

o Verka för att företagen skapar mer produktutbildning 

- Utrustning 

o Låta leverantörer presentera sina produkter i ett seminarium 

- Beslutstöd 

o Skapa utvecklings eller forskningsprojekt där data utvärderas från gemensamma 

försök eller tillhandahållna av företagen 

- Instruktionssätt 

o Verka för ökat kunnande och utrustning för att företagen skall kunna skapa och 

använda animeringar, simulering, video.  



 

0 
 

Bilaga 2 Resultat enkät 

 

4. Vilka andra kunskapsområden anser du finns behov av utbildning 

och kompetens från SKOLORNA rörande fjärrstyrt underhåll 

Programering 

Analys av maskindata, kundvärdestyrd (life cycle cost) undervisning. 

Ungdomar är duktiga på datorer/telefoner men dåliga på praktiska moment. Vår senaste LIA 

från ITH visste inte vilket håll man gängade på en mutter! 

Nära samarbete mellan skola och företag. 

Kommunikationsförmåga 

de två sisita frågorna har man skaffat sig på annat sätt, privat 

Ökad tidig knytning emot företagen. Exempelvis: Praktik, träffar, exjobb mm 
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6. Vilka andra kunskapsområden anser du finns behov av utbildning 

och kompetens från ER PRODUKTUTBILDNING rörande fjärrstyrt 

underhåll 

Jobba på egen hand. Generellt är man så van av grupparbeten på skolan att det är svårt 

att vara ensam 

Benchmarking mot andra företag. 

VR Man bör kunna "känns" på grejorna utan att fysiskt vara där. 

Samma som ovan. 
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Vilka andra sätt kommer utbildning behöva utvecklas och användas inom 10 

år. 

Praktiska övningar 

Använda gemensam digital modell. Konstruktion, produktion, inköp etc. 

enkelt att komma åt. Att kunna ta fram de utbildningar som behövs när de behövs. 

Utbilda i distans pedagogik 
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9. 

Vilka slags tal-språk behöver ni utbilda underhållstekniker i: 
 

Modersmål samt Engelska 

Engelska Spanska + många andra men vi jobbar med översättare 

svenska och engelska men i framtiden även andra språk där vi är lokaliserade. 

Engelska, franska, tyska, holländska, finska, norska, estniska 

Engelska 

Engelska 

Svenska, engelska och tyska. 

engelska , svenska 

Engelska. Övriga språk via tolk 

tekninsk engelska 

Engelska 
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11. Vilka andra utrustningar och beslutsstöd kommer behöva 

utvecklas och användas inom 10 år. 

Fjärrövervakning 

Handdatorer (för fält), som enkelt kan koppla upp mot servrar hos ÅF. Kunna se el-

pneumatik och hydraulikschema ute i fält. 

AR tillsammans ed AI 

AI som man kan lita på 
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13. Vilka andra hjälpmedel kommer behöva utvecklas eller användas 

om 10 år 

Digitala lokala plattformar 

AR eller MR kommer öka i behov 
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15. Har ert företag utvecklingsprojekt idag eller på gång inom 

området fjärrstyrt underhåll? 

Fjärrsupport verktyg, 

Ja fjärrstyrd övervakning (CM, CMp) Condition monitoring 

Nej 

Tillståndsövervakning med kundportal där data, varningar m.m redovisas , kan även ge 

tillgång till felsöknings- och underhållsindtruktioner 

Indirekt genom MBE 

Vi jobbar tillsammans med Rexroth i Tyskland för ett system som de utvecklar 
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17. Har ert företag behov av stöd för att utveckla tjänster inom 

fjärrstyrt underhåll? 

Har egen utveckling men så klart kan extern expertis behövas 

Inget vi har diskuterat 

Troligtvis men vi är en spretig organisation, där vi måste få med alla på tåget 

Felsökningsmetodik, förebyggande underhåll 
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19. Har ni behov av samarbete med andra för att bättre kunna 

utveckla tjänster inom fjärrstyrt underhåll? Beskriv vad 

Inte i dagsläget 

Produktion av digitalt VR/AR utbildningsunderlag 

Utbildning i felsökning och underhåll. 

Bra om det finns branchstandarder 



 

0 
 

Bilaga 3 Företagens behov 

Företag 1 

• Vill ni att ITH samordnar fler träffar eller bjuder in föreläsare, I vilka områden i så fall ?  
Det skulle vara intressant att få insikter/inspiration inom rätt pedagogik för att få effekt av 
digital utbildning. Det skulle företrädesvis kunna vara en föreläsning som ger inspiration. 

  

• Vad kan vi lära av varandra, vill ni veta mer om andras verksamhet, finns det nått som ni 
kan bidra med? Vad i så fall?  
Vi skulle kunna ha utbyte att lära av varandra inom de kommunikationsutmaningar som finns 
mellan front-line och back office. – Hur får man ut direktiv, metoder, instruktioner och 
verktyg så att de används. Hur får man tillbaka information från mekaniker – koder, 
kommentarer, bilder etc. 

  

• Ser ni något behov av gemensamma projekt med andra, vad i så fall?  
Det skulle vara av intresse att penetrera format för information, vilka media, vilka kanaler har 
störst effekt, vad finns det och vad är mest effektivt? 

 

• Övrigt:  
Vi ser digitalt underhåll som en kärnkompetens där vi framförallt i egen regi driver den 
forskning och utveckling vi behöver för att utveckla och leverera digitalt underhåll. Vi är 
intresserade av att ha ett samarbete med ITH inom utbildning, kanske främst i grundläggande 
mekanikerkompetens inom hydraulik och mekanik.  
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Företag 2 

• Vill ni att ITH samordnar fler träffar eller bjuder in föreläsare, I vilka områden i så fall ? 

• Jag ser gärna att det ordnas fler träffar 
• Områden som jag är intresserad av att dyka ner lite djupare i är: 

• Felsökning- och felsökningsmetodik 
• Förebyggande underhåll 
• Simulering och simuleringsverktyg 

  

• Vad kan vi lära av varandra, vill ni veta mer om andras verksamhet, finns det nått som ni 
kan bidra med? Vad i så fall? 

• Det skulle vara lärorikt veta mera om andra företags underhållsverksamhet. Jag kan bidra 
med hur vi arbetar med ILS.  

  

• Ser ni något behov av gemensamma projekt med andra, vad i så fall? 

• Kanske titta på simuleringsverktyg 
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Företag 3 

Det var riktigt givande och kul att vara med! Bra med energi och kunskap från deltagarna.  

 

1. Ja, det skulle vara intressant att få ökad omvärldsinformation och bevakning genom exv. 
föredrag från Tesla eller andra företag som kommit längre inom elektrifiering och/eller 
digitaliserande underhåll. Hur fungerar denna utveckling i andra branscher? Vad finns det för 
begränsningar? Det är bra att få reda på vad ”man kan göra”, så att vi inom branschen kan 
utveckla våra idéer vidare och ta höjd för de förändringar som finns i omvärlden, och som vi 
annars inte kommer i kontakt med i vårat normala arbete.   
 

2. Jag tycker det skulle vara intressant och givande att höra mer om hur framtidens underhåll 
utvecklas och hur respektive företag jobbar med frågorna. Jag uppskattar Teamsmöten 
liknande detta, med gruppdiskussioner inom ett visst ämne. Ämnet skulle kunna vara 
fleetmanagement, serviceavtal, kundvärde, nya affärsmodeller, framtida underhåll, 
digitaliseringsutmaningar så som utbildningar och digitaliserings pedagogik. Jag tror att vissa 
av de enskilda bolagen som var inbjudna kanske är små, vilket gör att samarbeten och 
utväxling av erfarenheter med andra bolag är nödvändigt för att inte hamna på efterkälken. 
Genom att träffas, nätverka och skapa ett forum för ovan frågor så kan vi stärka svenska 
företags konkurrensfördelar. 
 

3. Ja, absolut inom utbildning tillsammans med skolor. Hur kan vi utvecklas och förbereda oss 
bättre på framtidens krav på digitalisering och paradigmskifte avseende ”grova, smutsiga 
arbeten” till ”hållbarhet och återvinning samt digitalisering” Vi behöver jobba närmare för att 
lära oss av varandra, vad kan vi som företag få för kompetens från skolorna, och vad behöver 
vi själva tillhandahålla när personal kommer ut i arbetslivet.  
 

Alla frågor är väldigt viktiga och jag tror att gemensamma träffar liknande den vi hade tidigare ger 

mycket för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Tidsåtgång: 1 ggn/månad i liknande upplägg Teams 

eller fysiskt på något ställe (möjligheten till båda måste finnas), samt 3-4 timmars seminarium.  
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Företag 4 

Vilket härligt engagemang det var i diskussionerna om hur framtidens underhåll kan se ut. 

Här kommer kompletterande frågor angående behov av fler aktiviteter och större projekt: 

• Vill ni att ITH samordnar fler träffar eller bjuder in föreläsare, I vilka områden i så fall ?  
Ja det verkar som att de flesta företag utvecklar sina egna system mer eller mindre från 
grunden. Det vore kul om några av dom ville dema sina system för oss andra.  

  

• Vad kan vi lära av varandra, vill ni veta mer om andras verksamhet, finns det nått som ni 
kan bidra med? Vad i så fall?  
Ja, se ovan.  

 

 

 


