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”Ingenjörskonst med världen i fokus”



Välkomna!

Svensk ingenjörskonst

Då och då strider våra partier om den svenska modellen. Vilken är den, vem 
kom på den och vem skall ha privilegiet att uttolka den inför framtiden?
Som jag ser det kan politikerna sluta gräla. Den svenska modellen är 
ingenting annat än ingenjörskonst med världen som marknad. Den uppstod 
under första halvan av 1800-talet, långt innan nuvarande partier bildades och 
ännu längre innan de första gången fick makten.  

Modellen fortsätter att utvecklas. Fortare än någonsin. Men, med den 
skillnaden att inte bara världsmarknaden utan Jorden står i centrum för 
intresset. Ekonomin, javisst, men mänskligheten och miljön skall också hålla.
Det är i den andan som industrin grundade tankesmedjan Sustainability Circle 
och det är i den andan som den kommande säsongens program för 
Sustainability Circle Meetings har gjorts.

Ingenjörer gillar verkstad. Därför gör de mycket och pratar lite. Och, just därför 
är de så intressanta att lyssna till…

Glöm inte att anmäla dig. Redan nu.

Varmt välkomna!
Anders Källström
Ordförande Sustainability Circle



Sustainability Circle Meeting 2017 - 3
Var: IVA, Stockholm
När: 11 oktober

8.00 - 8.30  Introduktion till Smart Maintenance för er som är nya och för er  
   som vill bli uppdaterade..
                      
   Anförare: Anders Källström, ordförande Sustainability Circle
 
8.30 - 10.00  Fortum: Energiområdet försvinner som begrepp. De samhäll-  
   stekniska systemen utgör alltmer funktioner av varandra och blir  
   irrelevanta i dess rena former. Ord som Energimarknad och   
   Bränsle ersätts av Funktionsavtal och Cirkulära lösningar.                
  
   Anförande: Linda Ramstedt Marklund, Digital transformation   
   manager och Erik Dahlén, R&D Manager Production &    
   Distribution. Lyssna redan nu på Erik, www.sustainabilitycircle.se/ 
   pod-cast.
 
10.00 - 10.30             Fika och dialog
 
10.30 - 12.00             Göteborgs Spårvägar: Transporter är av central betydelse för   
   att samhället skall fungera. Göteborgs Spårvägar levererar   
   numera en imponerande pålitlighet till göteborgarna. Hur kan 
   en vision avseende fortsatt hållbar utveckling och Smart   
   Maintenance uttryckas.
                                
   Anförande: Lars-Börje Björfjäll, VD Göteborgs Spårvägar
                                
12.00 - 13.00            Lunch och dialog
  
13.00 - 14.30            Norconsult: Framtidens stadsdelar kan komma att bli    
                      väldigt annorlunda jämfört med dagens. Arkitekter och   
                                Stadsplanerare pratar om smarta städer och smarta hus. 
   Ett villkor är att tekniken alltid fungerar. 

                                Anförande: VD Ljot Strömseng
                            
 14.30 - 15.00           Fika och dialog
 
15.00 - 16.30           Dynamate: Som dotterbolag till Scania är Dynamate vana vid  
   hårda krav på funktionalitet. Numera har Dynamate kunder
   inom  en mängd branscher. Vilka krav kan de ställa? 

                                Anförande: VD  Pär Holmgren
 
16.30 - 16.45           Uppsummering
                                Refreshments och dialog
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Sustainability Circle Meeting 2017 - 4
Var: sigma connectivity, lund
När: 14 december

8.00 - 10.30  Sigma Connectivity: Smart maintenance börjar tekniskt med de   
   data som sensorerna kan registrera. Hur använder vi sensorer på   
   bästa sätt? Vilka sorters sensorer finns det? Hur ser framtiden ut?   
   Presentation av och rundvandring i Sigmas       
   innovationslaboratorium, världens mest avancerade. 
           
   Anförare: Ola Möllerström, CMO & Deputy CEO at Sigma    
   Connectivity AB

 
10.30 - 11.00             Fika och dialog

 
11.00 - 12.30             Sigma IT: Sensorer genererar fler data än vad vi      
   manuellt kan ta hand om. Därför behöver vi beslutsstödssystem. Hur   
   kan de fungera? Och, vad kan vi förvänta oss av dem i    
   framtiden? 
           
   Anförare:  Hans Hellström, Försäljningsansvarig Asset by Sigma 

                               
12.30 - 13.30            Lunch och dialog

  
13.30 - 15.00            Ovako: Ovako är ett av våra klassiska stålföretag. Många    
   tror att vi aldrig kommer att bygga några nya stålverk. De vi har  
    måste skötas så att de håller. Marika Lindström berättar om    
   Ovakos syn på underhåll, dess resa och nya organisation.                      
            
   Anförare: Marika Lindström, underhållschef Ovako
                            
 
15.00 - 15.30           Fika och dialog

 
15.30 - 16.30           Chalmers: En hållbar industri kräver hållbara medarbeta. Utma-  
   ningarna är enorma. Utvecklingen kommer aldrig mer att gå så   
   här långsamt. Hur  många orkar hänga med när      
   förändringstempot ökar? Och, vad kan vi som arbetsgivare och   
   chefer göra  för att underlätta utvecklingen? 
           
   Anförare: Docent, Cecilia Berlin

16.30 - 16.45           Uppsummering
                                Refreshments och dialog
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Sustainability Circle Meeting 2018 - 1
Var: chalmerska huset, göteborg
När: 8 maj

8.00 - 10.30  Chalmers: Smart Industri. Allt som kan digitaliseras skall    
   digitaliseras. Så kan svensk industri klara konkurrensen från   
   lågkostnadsländer. Vad händer på området just nu och vad kan  
   vi förvänta oss av de kommande åren?
   
   Anförare: Anders Skoogh, Associate Professor

   Chalmers: En smart industri kräver ett Smart Maintenance. Målet  
   är att steg för steg ta oss närmare en nollvision mot funktionella fel.   
   Hur långt har vi kommit och hur kommer området att utvecklas de  
   kommande åren? 

            Anförare: Johan Stahre, Chair Professor
 
10.30 - 11.00             Fika och dialog
 
11.00 - 12.00             GKN Aerospace: Ofta är upcycling bättre än recykling. Men,  
   finns det några konkreta exempel på att upcycling fungerar   
   och är lönsamt? GKN Aerospace har arbetat med upcykling av  
   automatiska svarvar och berättar här om sina erfarenheter.  

           Anförare: Martin Eriksson och Lars Uddén, GKN Aerospace
                               
12.00 - 13.30            Lunch och utdelning av Sustainability Circles stora utmärkelse för  
   industriell hållbarhet.
  
13.30 - 15.00            Volvo Powertrain: Hälsa och säkerhet är högt prioriterat inom   
   Volvo Powertrain som anordnade en bejublad workshop för vår  
   arbetsgrupp Hälsa och säkerhet våren 2017. Här får fler en chans. 
         
   Anförare: Håkan Nordquist, Volvo Maintenance Director                            
 
15.00 - 15.30           Fika och dialog
 
15.30 - 16.30           SCA och Valmet: Smart Maintenance kommer allt oftare att ske  
   i gränslandet mellan leverantör och brukare. SCA och Valmet  
   arbetar med hur det kan gå till.

   Anförande: Per Asplund, SCA och Björn Kempe, Valmet
 
16.30 - 16.45           Uppsummering
                                Refreshments och dialog
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Sustainability circle meetings 
Sustainability Circle Meetings är Sustainability Circles öppna seminarieserie. Du behöver 
inte vara huvudman för att få vara med. Men, vi ser förstås gärna att ni som inte är 
huvudmän blir det. Fördelarna är många.

Målet är förstås såväl inspiration som bildning. Om Du tar för vana att följa 
seminarieserien, gärna tillsammans med dina kollegor, så kan vi lova att ni har bra koll på 
läget. Målet är också att ni skall bygga ut ert nätverk med alla dem som ni kan ha glädje 
av att känna i framtiden.

Som regel börjar vi på morgonen med att introducera er som inte varit med förut i 
begreppet Smart Maintenance. Kom om du vill!

Varje föredrag följs av en paneldiskussion. Vi lägger, på allmän begäran, in gott om tid 
mellan föredragen för enskilda diskussioner och samtal.

pris
Anställda hos en huvudman: 2.250 exkl moms per dag.
Övriga: 3.250 exkl moms per dag.

anmälan
Anmäl dig och dina kollegor, redan idag. Det gör du på www.sustainabilitycircle.se

* * *

Sustainability circle
Sustainability Circle är en tankesmedja startad av industrin 2011. Vi har idag närmare 
sextio huvudmän.  

Förutom traditionell tillverkning är sjukvård, infrastruktur och IT samt en rad tjänsteföretag 
med inriktning mot industriell service representerade bland dessa. 

Vi arbetar tillsammans för en hållbar teknisk utveckling för svensk industri. Med   
digitalisering, ett vidgat ekonomitänkane och med en massiv kompetenshöjning arbetar 
vi för att detta ska lyckas. Vi utgår från FNs definition av hållbar utveckling som består av 
tre aspekter people, planet och profit. 

Nätverket syftar till att inspirera, utveckla, utmana och kompetenshöja människor inom 
svensk industri. 

Just nu arbetar vi med att få igång så många pilotprojekt som möjligt hos huvudmännen 
med syfte att utveckla tankegodset ytterligare. 

Varmt välkomna att vara med och skapa verkstad av hållbarhetsarbetet! 
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Våra arenor 
Genom Sustainability Circle vill vi skapa   
verkstad av arbetet med hållbar teknisk   
utveckling och det gör vi i tre områden.  
 
1. Digitalisering  
2. World Class Maintenance  
3. Hållbarhetsräkning 

Digitalisering

Smart Maintenance 

En smart industri kräver ett Smart Maintenance.  
Smart Maintenance definieras i tre steg. 
• Kompetens 
• Teknik 
• Resultat 
 
Kompetensmässigt syftar Smart Maintenance till 
ett teknikutvecklande underhåll. Varje upptäckt 
risk för funktionella fel (prediktion) skall resultera i 
att de förebyggs och att felorsakerna   
elimineras, om möjligt, för gott (preskription).  

Det ställer krav på analog och digital   
kompetens. Dessutom är soft skills (förmåga att 
kommunicera möjligheter till andra funktioner 
med syfte att uppnå beteendeförändringar) 
viktiga. 

Tekniskt arbetar Smart Maintenance med  
digitala stödsystem som består av sensorer, big 
data, trådlös kommunikation,    
beslutssstödssystem med AI skapade algoritmer 
som utför prediktion och stödjer preskription, 
mobil visualisering med augmented reality,  
3Dscanning och –printning av nya   
komponenter. 

Resultatmässigt strävar vi mot hundra procents 
funktionalitet (och en nollvision mot fel. I takt 
med att en sådan förverkligas minimeras  
produktionsstörningar. Minimering av   
produktionsstörningarna utgör i sin tur intäkten 
av Smart Maintenance. 

Arbetet med utvecklingen av Smart   
Maintenance bedrivs av vårt nätverk Smart 
Maintenance Development.  
 

Smarta företag 

Högdigitaliserade företag betecknas smarta. 
Smarta företag är ett villkor för att svenskt  
näringsliv skall behålla sin konkurrenskraft.  

Digitaliseringen är något av en ”väldoftande 
men väldigt hal tvål”, som vi måste hjälpas åt 
att få ett fast grepp om. Det gör vi genom att 
dela in digitaliseringen i tre steg:

• Digitalisering 1 avser digital teknik (såväl 
hård- som mjukvara). 

• Digitalisering 2 avser det sätt på vilket vi kan 
organisera våra företag och samhället tack 
vare en digitala tekniken. 

• Digitalisering 3 avser hur digitaliseringen 
förändrar våra livsstilar på arbete och fritid 
samt hur vi hanterar dessa.  

 
Arbetet med Smarta Företag bedrivs i    
Sustainability Circles VD-nätverk Round Table.
 

 World Class Maintenance 
 
Nyttan med Underhåll 

Nyttan med underhåll är vårt största nätverk. 
Uppgiften är att bechmarka andra ledande 
företag på jakt efter best practise. 

Sustainability Circles huvudmän turas om att 
vara värdar. Värden presenterar sitt arbete 
under förmiddagen. Efter lunch får värden  
synpunkter av gästande företag.  

Hälsa och säkerhet 

Tyvärr skadas alldeles för många av oss på 
jobbet. Säkerhet ställer krav på ledarskap,  
företagskultur och enskilda individers   
engagemang samt tekniska hjälpmedel. 

Hur ser den optimala mixen mellan mänskligt 
engagemang och modern högteknologi ut? 
Hur gör de som är bäst? 

Och, hur kan vi göra våra arbetsplatser så 
mänskliga att olyckor undviks och så att vi orkar 
med det växande utvecklingstempot. Hur ser 
det teknohumanistiska företaget ut? 

Arbetet bedrivs i arbetsgruppen Hälsa och 
säkerhet. 
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Att köpa underhåll 

Många företag väljer att köpa hela eller  
delar av sitt underhåll. Därigenom får de  
tillgång till erfarenheter från andra företag. 
Samtidigt riskerar de att utveckla    
leverantörerna mer än sig själva.

Vad är den optimala mixen mellan att köpa 
och göra själv? Hur utformas ett fruktbart  
samarbete? Och, hur påverkas    
samarbetsmodellerna av digitalisringen? 

Arbetet bedrivs i arbetsgruppen Att köpa  
underhåll.

Hållbarhetsräkningen
FN:s uppmanar oss att verka för en hållbar  
utveckling. Vår utveckling måste lägga   
grunden till kommande generationers   
utveckling.  

Arbetet med en hållbar utveckling delas in 
i ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. Dessa tre är ömsesidigt 
beroende av varandra. 

En hållbar utveckling i världen är inte möjlig 
utan industriell hållbarhet.  

En industriell hållbarhet är i första hand   
beroende av teknik.  

Digitaliseringen, där digital teknik tar över 
styrningen av den analoga tekniken från oss 
människor, ses som det kanske mest spännande 
sättet att förverkliga en hållbar utveckling. 

Satsningar på teknik måste dock alltid kunna 
räknas hem ekonomiskt. Traditionella   
ekonomimodeller är kritiserade i detta   
avseende. De definierar ekonomi allt för snävt 
och allt för kortsiktigt för att spegla en   
ekonomiskt hållbar utveckling. 

För att råda bot på detta har Sustianabilty 
Circle utvecklat en hållbarhetsräkning. Dess  
syfte är att gynna en ekonomiskt hållbar  
industriell utveckling för såväl aktieägare som 
för företagets intressenter och miljön. 

Hållbarhetsräkningen beskrivs i boken   
Hållbarhetsräkning. 

 

Utmärkelsen 

Det är människor som gör skillnaden.  

Styrelsen har beslutat inrätta en utmärkelse 
för framstående bidrag till utveckling och  
införande av Smart Maintenance. Samtliga 
huvudmän i Sustainability Circle kan nominera 
kandidater till utmärkelsen.  

Styrelsen fungerar som jury på förslag av 
presidiet. 

Resultatet av årets utmärkelse tillkännages inför 
årsstämman i maj då den också delas ut till 
mottagaren. 

Mottagaren får en 3D-printad statyett och ett 
(skattefritt) stipendium på 100.000 kronor.  

 Young Maintenance  
Många av de som skall genomföra de tankar 
på Industriell hållbarhet som vi utvecklar går just 
nu i skolan. Därför är det viktigt att näringslivet 
involverar skolan i det arbete som Sustainability 
Circle bedriver. 
 
Med detta syfte är Sustainability Circles   
medlemmar välkomna att bjuda med sig  
skolledare och lärare till våra möten.   
Därigenom hoppas vi kunna påverka skolan i 
en för näringslivet relevant riktning.
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Välkomna!


