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SAMMANFATTNING 

Digitalisering genomsyrar fler och fler delar av dagens samhälle. Ett område där man 

nyligen börjat bedriva forskning är digitalt underhåll. Detta område är särskilt intressant 

när det gäller komponenter med lång livslängd som i exempelvis gruv- och 

transportindustrin då tiden för driftstopp av enheten kan minskas och rätt typ av underhåll 

kan ske genom rätt typ av diagnos. Detta leder till sänkta kostnader för företagen som 

implementerar digitalt underhåll. Fördelar med digitalt underhåll finns beskrivna i 

litteratur, men de viktiga faktorerna som behöver bearbetas för att kunna implementera 

det finns det i dagsläget inte mycket forskning kring. Syftet med denna studie var att 

utforma ett ramverk för vilka viktiga faktorer som bör tas i beaktning och dess samband 

då en organisation vill implementera digitalt underhåll, samt identifiera det resultat som 

uppstår då övergången till digitalt underhåll har genomförts. 

För att uppnå syftet genomfördes en abduktiv fallstudie kring digitalisering av 

järnvägsunderhåll på Sweco Rail AB, med fokus på deras största kund Trafikverket. En 

litteraturstudie genomfördes för att skapa en bild av problemet och data samlades in 

genom insamling av dokumenterat material och 26 intervjuer i tre faser; explorativa, 

semistrukturerade och uppföljande. Den data som samlades in analyserades sedan genom 

komparativ analys och tematisk kodning för att bidra till studiens resultat. Slutligen 

validerades resultatet med hjälp av experter inom området. 

Resultatet av studien var ett ramverk där fem faktorer som identifierats som viktiga att 

bearbeta för att implementera digitalt underhåll presenteras, deras samband samt det 

resultat som uppstår av att implementera det digitala underhållet visas. Ramverket 

innehåller faktorerna Digital teknik, Organisatorisk utveckling, Förändrade arbetssätt, Regelverk 

och Informationssäkerhet. I varje faktor identifierades även underkategorier. Ramverket 

visade även vad resultatet blir av att implementera digitalt underhåll.  

Det praktiska bidraget är att ramverket hjälper organisationer att fokusera på de delarna 

som identifierats som viktiga. Detta för att implementeringen av digitalt underhåll ska bli 

så lyckad som möjligt, samtidigt som det visar de resultat som går att uppnå som en tydlig 



 

 

målbild. Det teoretiska bidraget är en fördjupad förståelse för området digitalt underhåll. 

Framtida forskning kan undersöka faktorerna hos företag som redan har genomfört en 

implementering av digitalt underhåll för att på så sätt verifiera resultaten från denna studie.  

Nyckelord: Digitalisering; Digital transformation; IoT; eMaintenance; järnvägsunderhåll. 



 

 

FÖRORD 

Detta examensarbete är det sista steget i Niklas Johanssons och Eva Roths examen i Industriell 
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universitet. Studierna har varit en otrolig resa för oss båda, och lärdomarna har varit många. Detta 
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ovärderlig resurs i arbetet. Vi vill även tacka våra handledare på Sweco – Per Norrbin och Birre 

Nyström. De har hjälpt oss navigera rätt genom arbetet, och få det resultat som vi stolt kan 

presentera. Deras hjälp har varit fantastisk, och den öppenhet som de haft har gjort att arbetet kunnat 

fortskrida i den takt som vi önskat. Ännu ett tack vill vi ge till våra respondenter, som genom sin 

tid och kunskap hjälpt oss att forma detta arbete. Till sist vill vi tacka våra opponenter, som gett oss 
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1 INTRODUKTION 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till studien. Därefter följer en problemdiskussion som motiverar 

valet av ämne. Slutligen presenteras studiens syfte samt forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har vi blivit ständigt uppkopplade med hjälp av smartphones och datorer 

(Müller & Hopf, 2017) och enligt Iansiti och Lakhani (2014) har antalet uppkopplade 

produkter ökat explosionsartat de senaste åren. Produkter som tidigare var helt mekaniska 

eller elektroniska får allt mer komplexa funktioner (Porter & Heppelmann, 2014). Allt 

fler produkter kopplas upp till smarta tjänster och kan styras med hjälp av exempelvis en 

smartphone (Müller & Hopf, 2017). Dessa produkter blir egna små cyberfysiska system 

eftersom de består av både fysiska komponenter och uppkopplade data och information 

(ibid.). Porter och Heppelmann (2014) menar att smarta uppkopplade produkter består 

av just tre delar; fysisk, smart och uppkopplad. Den fysiska delen består av de mekaniska 

och elektroniska komponenterna, den smarta biten är alla olika sensorer, 

mikroprocessorer, operativsystem och liknande och den uppkopplade delen är alla delar 

som på något sätt kan koppla upp enheten mot andra komponenter och system. 

Samlingsnamnet för den här typen av produkter som kan koppla upp sig mot olika 

nätverk och varandra är IoT - internet of things (Porter & Heppelmann, 2014).  

De senaste åren har många företag valt att följa den digitala trenden och just använda sig 

av fler smarta och uppkopplade enheter för att hitta nya sätt att skapa och leverera värde, 

något som kallas för digitalisering (Legner et al., 2017; Lerch & Gotsch, 2015; Porter & 

Heppelmann, 2014; Matt, Hess & Benlian, 2015). Dessa nya enheter öppnar upp för nya 

sätt att skapa och fånga värde genom en förändring av affärsmodeller (Legner et al., 2017; 

Porter & Heppelmann, 2014). Den här nya teknologin som driver företag att genomgå 

en digital transformation (Li, 2018; Müller & Hopf, 2017). Digital transformation är något 

som Li (2018) definierar som “när digital teknologi används för att skapa nya tillvägagångssätt 

för att bedriva affärer genom att ersätta de traditionella tillvägagångssätten”.  
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Bondar, Hsu, Pfouga, & Stjepandic (2017) menar att företag som är mogna för 

digitalisering tenderar att fokusera på att integrera digital teknik i sina system för att 

förändra sitt arbetssätt och sina affärsmodeller. Företag som däremot inte har uppnått 

samma mognad tenderar istället att försöka lösa specifika problem med digitala hjälpmedel 

(ibid.). För att förstå varför fler och fler delar av samhället blir uppkopplat, är det bra att 

förstå vilka fördelar gentemot det analoga alternativet det innebär. Enligt Zimmermann 

et al. (2016) så är en av fördelarna med digitala produkter att programvaran kan uppdateras 

och på så sätt kan fler funktioner läggas till vid ett senare tillfälle. Vid underhåll kan de 

uppkopplade enheterna även rapportera om vilket skick produkten och omgivningen är, 

vilket underlättar planering av exempelvis underhållsåtgärder. Data som hämtas in från 

olika enkla källor kan senare analyseras tillsammans för att hitta information som skapar 

mervärde, något som blir möjligt genom digitalisering (Bondar et al., 2017; Zimmermann 

et al., 2016). Det stora flödet av information från smarta, uppkopplade enheter tillåter 

optimering av prestanda, alltså ökad output, användandegrad och effektivitet beroende 

på produkt genom algoritmer och analysmetoder (Porter & Heppelmann, 2014). Enligt 

Chen, Chiang & Storey (2012) kan många olika branscher dra nytta av sensorer som 

samlar in stora mängder data.  Iansiti och Lakhani (2014) identifierar tre egenskaper som 

är bra att beskriver hur IoT förändrar affärsmodeller. Den första är att det går att skicka 

exakt data genom digitala signaler. Den andra egenskapen är att dessa data kan replikeras 

hur många gånger som helst utan att dessa data i sig blir korrupt. Den tredje och sista 

egenskapen är att kostnaden för att skicka information minskar. När infrastrukturen för 

det digitala nätverket väl är på plats, kostar det praktiskt taget inte någonting att 

kommunicera dessa data vidare till rätt användare. Dessa egenskaper är skälet till att många 

företag ger sig in i den uppkopplade världen, och ger möjligheten för företag att tänka 

om sina affärsmodeller genom att hitta nya sätt att skapa och fånga värde (ibid.). 

Underhåll definieras som en ”kombination av samtliga tekniska åtgärder, administrativa åtgärder 

och ledningsåtgärder under en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa 

den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion” och är område där det undersöks 

hur digital teknik kan implementeras, och vad resultatet av att implementera detta blir 

(Swedish Standards Institute, 2010). Figur 1 nedan visar vad underhållsprocessen 
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innehåller för underhållsalternativ (Swedish Standards Institute, 2017). Det första steget 

består av att undersöka om det är mest värt att göra en förbättring i enheten, eller 

förebyggande underhåll. Avhjälpande underhåll sker då fel uppstått i enheten och är 

kategoriserat i två underkategorier, som inte tas upp i denna studie. Förebyggande 

underhåll är uppdelat i förutbestämt underhåll, där man med prognoser bestämmer 

underhållsåtgärder efter ett förutbestämt schema. Den andra är tillståndsbaserat underhåll, 

där enhetens tillstånd analyseras, och underhållsåtgärderna planeras efter det. 

Tillståndsbaserat underhåll har i sin tur underkategorier, något som inte tas upp i denna 

studie. 

Underhåll

Förebyggande Förbättringar

Tillståndsbaserat

Avhjälpande

Förutbestämt

 

Figur 1 – Typer av underhåll 

Inom all typ av underhållsarbete är det viktigt att det snabbt går att ta reda på orsakerna 

till de fel som har uppstått (Galar, 2014). Därför har digitalt underhåll eller eMaintenance 

fått större och större uppmärksamhet de senaste åren (Kajko-Mattsson, Karim & 

Mirijamdotter, 2011). eMaintenance kan beskrivas som; ”med eMaintenance avses det 

område inom underhållsteknik som syftar till att tillhandahålla beslutsstöd för drift och underhåll, 

genom tillämpning av avancerad informationsteknologi (IT)” (Luleå tekniska universitet, 2018). 

Konceptet eMaintenance kräver inte bara tekniska lösningar för att få till ett fungerande 

system, utan hela organisationen, externa aktörer och deras arbetssätt ändras då man går 

från traditionellt underhåll till digitalt underhåll (Kajko-Mattsson et al., 2011). Det är 

viktigt inom eMaintanence att data som samlas in håller hög kvalitet eftersom det annars 

inte går att få tillförlitliga output-värden (Aljumaili, Wandt, Karim, & Tretten, 2015). 
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Ett mål med att digitalisera underhållet är att hitta sätt att minska det avhjälpande 

underhållet och arbeta mer med tillståndsbaserat underhåll då det sparar både tid och 

pengar för företagen (Manco et al., 2017). Porter och Heppelmann (2014) beskriver hur 

realtidsöverföring av data som beskriver enhetens tillstånd tillåter företag att optimera 

underhåll då fel på enheten är på väg att uppstå, och därigenom reducera tiden då enheten 

inte fungerar. Data kan även användas för att ge tydligare och mer exakt information om 

vad som är fel och hur detta åtgärdas till dem som sköter underhållet av enheten, vilket 

effektiviserar avhjälpande underhåll (ibid.). Genom att mäta skicket på enheten 

kontinuerligt eller periodiskt kan ett tillståndsbaserat underhållsarbete nyttjas (Park, 

Moon, Do, & Bae, 2016; Bumblauskas, Gemmill, Igou & Anzengruber, 2017). Denna 

underhållsstrategi är induktiv och baseras på en modell som tas fram genom empiriska 

observationer. Dessa typer av system har ofta en hög komplexitet och måste då kunna 

hantera väldigt stora mängder data som samlas in genom olika sensorer. Svårigheter med 

sådana system är att kunna filtrera all data som kommer in för att hitta vad som är relevant. 

Ytterligare en svårighet är att den manuella avläsningen vid insamling av data kan tolkas 

olika beroende på vem som läser av den. Genom analys av stora datamängder kan istället 

mönster identifieras automatiskt, vilket leder till högre tillförlitlighet när det gäller att hitta 

fel som måste åtgärdas (Manco et al., 2017). 

1.2 Problemdiskussion 

Digitalt underhåll, eMaintenance, är ett relativt ungt område där lite forskning skett. Det 

finns mycket forskning inom exempelvis Industry 4.0 - digitalisering av produktionslinor, 

men inte mycket om digitalt underhåll. Forskningen, om än få artiklar beskriver det 

resultat som det digitala underhållet möjliggör, men vägen dit – själva implementeringen 

– är en del som anses av flera forskare att det krävs fokus. Att implementera digitalt 

underhåll kan ses som en digital transformation av en organisation, och forskningsområdet 

digitalt underhåll skulle gynnas av en fördjupad forskning med fokus på vad som krävs 

för att ändra tillvägagångssätten ur flera perspektiv. Det finns idag inget tydligt ramverk 

som organisationer kan luta sig mot då de ska implementera det digitala underhållet, vilket 

leder vidare in på syftet av denna studie. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

För att överbrygga detta kunskapsgap, att fördjupa kunskapen inom detta 

forskningsområde är den här studiens syfte att undersöka om befintlig teori kring 

digitalisering kan anpassas mot digitalt underhåll. Detta genom en fallstudie där fokus 

ligger på digitalisering av järnvägsunderhåll då det finns knapphändigt med litteratur inom 

detta område. Syftet med denna studie är att utforma ett ramverk för vilka viktiga faktorer som 

bör tas i beaktning och dess samband då en organisation vill implementera digitalt underhåll, samt 

identifiera det resultat som uppstår då övergången till digitalt underhåll har genomförts.  För att 

besvara syftet bröts det ner till följande forskningsfrågor:  

F1: Vilka viktiga faktorer bör tas i beaktning när digitalt underhåll ska implementeras? 

F2: Vad blir resultatet av att implementera digitalt underhåll?  

F3: Vilka samband finns mellan de viktiga faktorerna? 

För att ett företag ska kunna följa den digitala trenden och genomföra en digitalisering av 

underhåll är det viktigt att de vet vilka viktiga faktorer som behöver tas i beaktning. Det 

är också viktigt att förstå sambanden mellan dessa faktorer för att kunna maximera värdet 

av att digitalisera underhållet. Denna studie är relevant eftersom den kommer att visa 

detta genom att jämföra data insamlad från intervjuer mot tidigare litteratur. 

2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teorier som har bedömts relevanta i studien för att kunna skapa 

ramverket. Figur 2 nedan visualiserar den teoretiska avsmalning som denna rapport använder. 

Kapitlet börjar med att förklara konceptet digital transformation och hur det påverkar företag. I den 

andra sektionen beskrivs digitalisering. Slutligen beskrivs eMaintenance och vilka möjligheter som 

uppstår då ett fungerande system implementeras. Detta gör att en helhetsbild av de olika områdena 

uppnås och den tidigare forskningen i området blir en grund för att besvara syftet och 

forskningsfrågorna. 
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Digital transformation

Digitalisering

eMaintenance

 

Figur 2 - Forskningsområde 

2.1 Digital transformation 

För att ett företag ska helt ska kliva in i den digitala världen krävs det att det förutom att 

digitalisera sina produkter och tjänster även digitalisera sina strategier, arbetssätt och 

affärsmodeller genom en digital transformation (Legner et al., 2017; Riedl, Benlian, Hess, 

Stelzer & Sikora, 2017). Just de här nya teknologierna, med digitala verktyg och arbetssätt, 

som är grunden till denna utveckling (Müller & Hopf, 2017; Li, 2018). Legner et al. 

(2017) menar också att tillgången till att alla digitala verktyg bidrar till att fler företag i 

större utsträckning samarbetar med akademin för att öka sin innovation. Detta eftersom 

studenterna och forskare är mer insatta i den digitala världen och på så sätt kan bidra i 

den digitala utvecklingen (ibid.).  

2.1.1 Strategier för digital transformation  

För att ett företag ska genomföra en digital transformation krävs det att hela 

organisationen genomgår en enorm förändring gällande organisationsstruktur, strategier, 

IT-arkitektur, arbetssätt och affärsmodeller (Legner et al., 2017; Müller & Hopf, 2016; 

Riedl et al., 2017). En kritisk del är att se till att företagets digitala strategi och affärsstrategi 
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anpassas till varandra och till de IT-system och processer som används (Yeow, Soh & 

Hansen, 2017). Enligt Matt et al. (2015) finns det fyra viktiga aspekter att tänka på när en 

strategi för digital transformation utformas; teknik, förändringar i värdeskapande 

aktiviteter, strukturella förändringar och finansiella aspekter. Ett företag behöver 

bestämma sig för hur de ska hantera den teknik som de vill använda sig av, om de väljer 

att utveckla den själva eller använda befintliga tekniska lösningar (Riedl et al., 2017; Matt 

et al., 2015).  

2.1.2 Värdeskapande aktiviteter 

När ett företag genomför en digital transformation ändras ofta de värdeskapande 

aktiviteterna hos företaget vilket också behöver tas i beaktande (Matt et al., 2016; lansiti 

& Lakhani, 2014). Företaget kan få helt nya möjligheter när det gäller hur de skapar, 

levererar och fångar värde, vilket kan leda till att det behöver se över sin affärsmodell och 

även vilka nya marknader eller marknadssegment som kan bli aktuella för dem (Porter & 

Heppelmann, 2014; Matt et al., 2016; Legner et al., 2017). Hur stora delar av produkterna 

hos ett företag som digitaliseras påverkar också vilka tjänster som kan digitaliseras och var 

det nya värdet uppstår (Lerch & Gotsch, 2015) 

Iansiti och Lakhani (2014) identifierar tre egenskaper som förändrar affärsmodeller. Den 

första är att det går att skicka väldigt exakt data genom digitala signaler. Den andra 

egenskapen är att dessa data kan replikeras hur många gånger som helst utan att dessa data 

i sig blir korrupta. Den tredje och sista egenskapen är att kostnaden för att skicka 

information minskar. När infrastrukturen för det digitala nätverket väl är på plats, kostar 

det praktiskt taget inte någonting att kommunicera data vidare till rätt användare (ibid.). 

Porter & Heppelmann (2014) menar på att det kan finnas möjlighet att skaffa nya 

intäktsflöden genom att just samla in och sälja vidare data till andra intressenter. Det är då 

väldigt viktigt att företaget har säkrat rättigheterna till dessa data och att vem som äger 

den data som samlas in redan är utrett innan det sker (ibid.).  Här kan partnerskap av olika 

slag vara till en fördel då samarbetspartners kan ha andra sätt för datainsamling och 

dataanalys som gynnar ett samarbete (Susha et al., 2015).  Det företaget måste bestämma 
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är vilken transparens som ska användas i datainsamlingen, något som kan påverkas av olika 

industristandarder (Porter & Heppelmann, 2014).  

2.1.3 Företagsstruktur 

Även företagsstrukturen påverkas av digital transformation då gamla arbetssätt, processer 

samt produkter och tjänster kan behöva anpassas (Matt et al., 2016; Legner et al., 2017). 

Vidare menar Matt et al. (2016) att ingen av dessa tre tidigare aspekter kan genomföras 

om företaget inte har ekonomiska medel att genomföra en sådan förändring. En utmaning 

som företag kan ställas inför är att de inte har rätt kompetenser inne i företaget för att 

genomföra en digital transformation, vilket är ett behov som de behöver tillgodose (Lerch 

& Gotsch, 2015). En av de strategiska faktorerna att ta i beaktning som kräver just nya 

kompetenser är att bestämma vem som ska utveckla det digitaliserade systemet och 

produkten Alltifrån den fysiska enheten, till nätverket, molntjänsterna, analys av stora 

datamängder samt säkerhetsaspekten kring systemet (Porter & Heppelmann, 2014). Lerch 

& Gotsch (2015) menar att en stor barriär för digitalisering är avsaknad av kvalificerad 

personal för att kunna utveckla dessa komplexa system. Porter och Heppelmann (2014) 

menar vidare att ha mjukvarukunskap och kapacitet internt är viktigt då naturen av 

digitaliserade produkter kräver det till en viss grad. För att få bästa möjliga förståelse för 

den digitaliserade produkten och dess system utan att kostnaderna skenar bör man 

kombinera och utveckla detta både med intern och extern hjälp (ibid.). 

Nya roller kan behöva skapas för att se till att digitala strategier skrivs och genomförs 

(Legner et al., 2017). Behovet av servicepartners kan också minskas då en del tjänster, 

som att diagnosticera och till och med avhjälpa fel, kan ske på distans (Wortmann & 

Flüchter, 2015). Det är även viktigt att engagera de externa aktörer som berörs av detta 

för att kunna genomföra transformationen tillsammans, då de påverkar de värdeskapande 

aktiviteterna för företaget (Legner et al., 2017). Genom att samla in nya data kan 

förståelsen för kunden och deras behov ökas, vilket ger möjligheter till att leverera bättre 

anpassade produkter och tjänster och på så sätt öka deras värde ytterligare (Wortmann & 

Flüchter, 2015). 

2.2 Digitalisering 
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När en organisation vill digitalisera delar av sin verksamhet ställs de också inför nya 

utmaningar som dessa smarta produkter medför (Porter & Heppelmann 2014). IoT 

möjliggör utnyttjandet av digitala sensorer som medför att tidigare analoga uppgifter kan 

utföras digitalt och gynnar exempelvis produktivitet och innovation (Iansiti, M., & 

Lakhani, K. R., 2014; Matt, Hess & Benlian, 2015). Dessa utmaningar är bland annat då 

man väljer funktionalitet och egenskaper på enheter, säkerheten kring den, utveckling av 

systemet samt hantering av de data som samlas in (Porter & Heppelmann, 2014). 

2.2.1  Funktionalitet och egenskaper 

En aspekt som är viktig att tänka igenom, är vilket värde företaget vill få ut genom att 

införa digitala enheter och sedan välja sensorer som ger funktioner och kapacitet efter det 

(Porter & Heppelmann, 2014). En av fördelarna med den digitala tekniken är att 

enheternas kod kan uppdateras kontinuerligt och på det sättet ha potential att kunna fånga 

andra egenskaper (Zimmermann et al., 2016).  Hur många olika sensorer som ska läggas 

till en enhet behöver också tas ställning till. Det finns en ständigt ökande mängd olika 

sensorer med en uppsjö av funktioner och kapaciteter på marknaden, samtidigt som 

priserna på dessa minskar (Yoo, Henfridsson, Lyytinen, 2010). Det kan därför finnas ett 

mervärde i att lägga till extra sensorer som ökar enhetens förmågor, men ger de inget 

värde till enheten uppstår istället endast en onödig kostnad (Porter & Heppelmann, 2014).  

När det kommer till funktionalitet, behöver det beslutas om vad som ska finnas lokalt i 

enheten och vad som kan placeras i molnet (Sadiku, Wang, Cui & Musa, 2017). Ju mer 

funktionalitet som finns lokalt i enheten, desto dyrare blir varje enhet (Porter & 

Heppelmann, 2014). Utöver kostnadsaspekten finns två andra faktorer som är viktiga att 

ta i beaktning. Dels är en faktor enhetsfunktionaliteten, där snabb responstid eller 

automatiseringsgrad kräver mer lokal funktionalitet (Porter & Heppelmann, 2014). Den 

andra faktorn är vilka möjligheter som finns i enhetsmiljön, så som yttre miljöpåverkan, 

väder etc. men även nätverkstillgången som påverkar hur enheten kan kommunicera med 

molnet (Wortmann & Flüchter, 2015).  
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2.2.2 Informationssäkerhet 

Oavsett om data lagras i själva enheten eller i molnet är informationssäkerhet en viktig 

aspekt vid digitalisering. Swedish Standards Institute (2017) beskriver 

informationssäkerhet på följande sätt; ”Informationssäkerhet säkerställer informationens 

konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Informationssäkerhet innebär införande och 

upprätthållande av lämpliga säkerhetsåtgärder som möter ett brett spektrum av hot, i syfte att 

säkerställa organisationens verksamhet och dess kontinuitet samt minimera konsekvenserna av 

informationssäkerhetsincidenter.” i standarden SIS-ISO/IEC 27000:2016. 

Det är viktigt att tänka igenom säkerheten i systemet för att undvika stora skador på både 

anläggning och personer vid obehörigt intrång (Sadeghi, Wachsmann & Waidner, 2015). 

Vem som har tillgång till systemet och därmed data är något som behöver tas i beaktning 

och sedan säkerställas när systemet utvecklas och sammankopplas med enheterna (Porter 

& Heppelmann, 2014). Detta behöver även göras för att kunna visa pålitlighet och 

trovärdighet utåt så att eventuella samarbetspartners är säkra på att även deras uppgifter är 

skyddade när de finns i systemet (Sadeghi et al., 2015). Genom ett stängt system kan 

leverantören kontrollera varje del av systemet, och därigenom optimera alla delar både 

produkten och systemet efter egna preferenser. Detta kräver en större investering och ger 

en lägre grad av innovation än öppna system (Porter & Heppelmann, 2014). Ett öppet 

system tillåter större innovationsgrad, då fler kan ansluta sig till systemet, och 

vidareutveckla det och hitta nya möjligheter för att förbättra användandet. Externa parter 

kan skapa applikationer och utveckla egna sätt att tolka informationen som enheten ger 

ifrån sig (Susha, Grönlund & Janssen, 2015). Det tillåter även att hämta och lämna 

information från andra system som inte ägs av leverantören, men som kan ge intressant 

information som kan utöka funktionaliteten i enheten (Porter & Heppelmann, 2014). 

Därför behövs ett noggrant övervägande för att hitta balansen mellan öppenhet i systemen 

utan att för stora kompromisser i säkerheten sker (Sadeghi et al., 2015). 

2.2.3 Tillgänglighet av data 

Svårigheter med uppkopplade system är just att kunna filtrera all data som kommer in för 

att hitta vad som är relevant (Manco et al., 2017). Det behöver också finnas system som 
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kan hantera dessa stora mängder rådata (Porter & Heppelmann, 2015). När det blir så 

stora och komplexa datamängder att sådana här system behövs för att lagra, analysera och 

visualisera dem brukar dessa data kallas för big data (Chen et al., 2012). Digitalisering 

medför att analys av stora datamängder kan ske automatiskt, vilket leder till högre 

tillförlitlighet när det gäller att hitta de fel som behöver åtgärdas (Manco et al., 2017). 

Känsliga data har större krav på säkerhet och att det inte får bli några sändningsuppehåll. 

Är det viktigt att enheten fungerar hela tiden kan data som handlar om det vara i fokus 

när det gäller säkerheten (Porter & Heppelmann, 2014; Sadeghi et al., 2015). 

2.3 eMaintenance 

Inom industrier där det förekommer underhållsarbete finns det ett stort behov att snabbt 

kunna avgöra orsaken till fel och utföra underhåll innan fel (Galar, 2014). Samtidigt kan 

de subjektiva bedömningar som uppstår när flera olika individer ska samla in data manuellt 

minskas (Manco et al., 2017). Detta underlättar eftersom vid underhåll är det även viktigt 

att ställa rätt diagnos, inte endast en diagnos, för att kunna spara tid och pengar (Galar, 

2014). Då eMaintenance är underhåll som styrs och utförs genom datoranvändning 

behövs det teknik som möjliggör detta (Kajko-Mattsson et al., 2011). Vidare behövs en 

organisation som klarar av att använda sig av tekniken samt arbetssätt kopplade till de 

möjligheter som eMaintenance möjliggör (Aboelmaged, 2015; Kaiko-Mattsson et al., 

2011; Muller et al., 2008). 

2.3.1 Teknik 

Kaiko-Mattsson et al. (2011) beskriver hur organisationer som övergår till eMaintenance 

måste vara säkra på att de har förmågan att exploatera rätt teknologi i rätt tid. Om detta 

inte går att lösa, kommer fördelarna av eMaintenance vara kraftigt förminskade (Kaiko-

Mattsson et al., 2011). Insamlingen av data bör hålla hög kvalitet eftersom det annars inte 

går att få tillförlitliga output-värden inom eMaintenance (Aljumaili, Wandt, Karim, & 

Tretten, 2015). Genom att använda sensorer för att samla in data kan kvaliteten på dessa 

data hållas kontinuerlig och hög (Galar, 2014).  För att hantera alla olika data och kunna 

använda den för att ta beslut om underhållsåtgärder, kan datoriserade underhållssystem 

användas. Ett vanligt problem vid användning av datoriserade system för att övervaka 
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underhåll är de stora mängder data som samlas in gör systemen komplexa, samt att dessa 

data är spridda över olika system (ibid.). Systemen måste kunna hantera många olika 

funktioner som är viktiga när det kommer till underhåll som arbetsordrar, inventering 

och olika parametervärden (Tretten & Karim, 2014). De datoriserade underhållssystemen 

kan också integreras med andra system för att hjälpa till med larm, rapportering och andra 

underlag för åtgärdsbeslut (ibid.). Ofta kan datoriserad underhållsövervakning även 

användas för att kartlägga sambandet mellan fel och observerade symtom (Galar, 2014) 

men informationen behöver även kunna nå ut till rätt användare vid rätt tid för att bli 

värdefull (Tretten & Karim, 2014; Kour, Karim & Tretten, 2015). Användarvänligheten 

av systemen påverkar därför hur effektiva de är och bör därför vara en prioritering vid 

uppbyggandet av systemen (ibid.). 

2.3.2 Organisatorisk utveckling 

Utbildning och träning inom organisationen benämns som en oerhört viktig punkt för 

att kunna få till ett bra eMaintenance-system, då kunskapen och kapaciteten är den största 

organisatoriska tillgången företaget har (Kaiko-Mattsson et al., 2011). Vidare diskuteras 

det hur detta är den mest resurskrävande och komplexa delen. Kaiko-Mattsson et al 

(2011) beskriver att denna punkt består av dels förberedelsedelen för att få igång arbetet 

med eMaintenance, samt träningsdelen för att få till rätt kunskap i rätt person. Till detta 

ska frågor som vem som ska bli tränad i vad, till vilket syfte och vem som ska bli tränad 

före den andra bli besvarad. Aboelmaged (2015) benämner vikten av att arbeta med vilka 

fördelar implementeringen ger, för att kunna ge inspiration till organisationen att 

förändras. Han berättar vidare att strategier behöver utarbetas för att skapa den 

organisatoriska struktur som krävs, där nya roller och utbildningar av befintlig personal 

kommer krävas för att lyckas med implementeringen. Som slutpunkt beskrivs vikten av 

att få med alla intressenter som ska utvinna värdet av det system som byggs upp, även 

utanför organisationen (Kaiko-Mattsson et al., 2011; Aboelmaged, 2015). Där ingår 

exempelvis underhållsentreprenörer som kommer att genomföra underhållsåtgärder. 
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2.3.3 Vad eMaintenance möjliggör 

eMaintenance möjliggör ett effektivare och bättre underhållsarbete då det kan minska 

avhjälpande underhåll vilket i sin tur leder till sänkta kostnader då oväntade fel som 

orsakar driftstopp minskar (Lee et al., 2009). Det förebyggande underhållet där man byter 

delar enligt tidsintervall och därmed riskerar att byta fungerande enheter kan minskas 

genom att det förebyggande underhållet utvecklas mot tillståndsbaserat underhåll, vilket 

eMaintenance möjliggör (ibid.). 

Nya strategier att genomföra underhållet kan istället skapas, som exempel tas 

fjärrunderhåll upp, att genom sensorerna kunna avläsa tillståndet på enheten, och 

möjliggöra beslut om underhållsåtgärder på distans snabbare och med ökad 

informationskvalitet (Iung & Crespo Márquez, 2008; Muller, Marquez & Iung, 2008; 

Aboelmaged, 2015). Genom att en bättre bild av tillståndet på enheten som övervakas 

fås, ges möjligheten att börja arbeta kooperativt med andra enheter än underhåll, vilket 

medför en ännu större effektivitet och minskad tid för driftstopp av enheten (ibid.). 

Möjligheterna att använda alla olika typer av underhållsstrategier, och att gå mer mot 

tillståndstyrd övervakning och prognoser för enheten istället för att arbeta med 

felavhjälpning och diagnoser. Det kan göras en ”felprognos” uträknat genom nuvarande 

tillstånd på enheten och planerad användning och beräkna livslängd och livscykler 

effektivare (ibid.). En ökad automation och effektivisering av underhållet kan spara 

kostnader (Galar, 2014; Kaiko-Mattsson et al., 2011). 

2.4 Litteraturstudiens koppling till studiens syfte 

I litteraturen återfinns teorier om vilka faktorer som bör tas i beaktning vid digital 

transformation och digitalisering i exempelvis produktionsindustrin. Däremot saknas det 

litteratur om detta när det kommer till digitalt underhåll. Det finns inte heller litteratur 

som påvisar synergieffekterna mellan dessa faktorer. Inom eMaintenance lyfts 

möjligheterna som det digitaliserade underhållet kan uppnå men kopplas inte ihop i en 

helhetsbild tillsammans med den digitala transformationen organisationen behöver 

genomföra och därför behöver detta undersökas vidare i denna studie. 
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3 METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras vilket forskningssyfte, -ansats och -strategi som använts för att 

uppfylla syftet med studien och besvara forskningsfrågorna. Vidare beskrivs och motiveras 

datainsamlingsmetoder och urval samt de analyser som använts under studien. Slutligen redogörs för 

vilka metoder som använts för att validera studien. 

3.1 Metodöversikt 

För att på bästa sätt besvara forskningsfrågorna och öka kvaliteten i denna studie samlades 

data in och analyserades på ett strukturerat sätt. För att kunna besvara vilka viktiga faktorer 

som behöver tas i beaktning när digitalt underhåll ska implementeras, vilket resultatet blir 

av detta och vilka samband som finns mellan dessa faktorer valdes en kvalitativ 

forskningsmetod (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Creswell, 2014). För att underlätta 

detta arbete genomfördes de metodval som sammanfattas nedan i Tabell 1. 

Tabell 1 Översikt av metodval 

Metod Våra val 

Forskningsansats Abduktiv 

Forskningssyfte Explorativ 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamlingsmetod Intervjuer, litteraturstudie 

Urvalsmetod Avsiktligt val, snöbollsurval 

Analysmetod Komparativ, tematisk 

 

3.2 Forskningsansats  

För att uppnå studiens syfte har en litteraturstudie genomförts för att förstå 

forskningsområde på djupet. Datainsamling har skett genom intervjuer i tre faser och 

insamling av dokumenterat material så som interna dokument. I den första fasen 

genomfördes en litteraturstudie och explorativa intervjuer för att skapa en bättre förståelse 

för forskningsområdet. Sedan utfördes analyser av det tidigt insamlade materialet och 

användes för att utarbeta en process för hur resten av studien skulle genomföras.  
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Den andra fasen bestod av semistrukturerade intervjuer, tillgång till dokumenterat 

material och fortsatt litteraturstudie för att få mer djupgående kunskap. Litteratstudien 

användes tillsammans med tidigt insamlade data för att skapa en intervjuguide. 

Information från intervjuerna, kodades, analyserades och användes sedan för att välja ut 

ny teori. Denna nya teori användes sedan för att hitta kompletterande frågor till 

intervjuerna tillsammans med det dokumenterade materialet som samlades in i en iterativ 

process.  

Slutfasen bestod av att sammanställa resultat från analysen i fas två och genomföra 

uppföljningsintervjuer för att validera resultatet samt täcka in de gap som konstaterats. 

Dessa intervjuer analyserades sedan och bidrog till det slutliga reviderade resultatet. 

Eftersom arbetsprocessen under studien har varit iterativ valdes en abduktiv 

forskningsansats (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Creswell, 2014). En översikt av 

arbetsprocessen kan ses nedan i Figur 3. 
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Forskningssyfte

Literaturstudie Explorativa intervjuer

Analys

Semistrukturerade 
intervjuer

Kodning och analys

Utveckling av ramverk

Uppföljningsintervjuer

Analys

Färdigställande av 
ramverk

Fas 1

Fas 2

Fas 3

 

Figur 3 - Arbetsprocessen 

3.3 Forskningssyfte och forskningsstrategi 

Då kunskapen inom forskningsområdet till en början var knapphändig genomfördes först 

en bredare insamling av empiri innan studien avgränsades. Eftersom forskningsområdet 

var ungt och studien ville bidra till de gapen som identifierats valdes ett explorativt 
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forskningssyfte (Saunders et al., 2012). Sweco Sverige valdes som företag till denna 

fallstudie då de är ett företag som arbetar mycket med digitalisering i nuläget (Yin, 2014). 

Sweco Sverige är ett konsultföretag inom bland annat teknik och IT för 

samhällsutveckling och denna fallstudie riktade in sig på ett av dotterbolagen, Sweco Rail 

AB, hädanefter kallat Sweco, som arbetar mer specifikt mot järnväg. Detta gav tillgång 

till kontakt med experter inom flera kompetensområden som digitalisering och 

järnvägsunderhåll. Vidare bidrog Sweco med kontakter till Trafikverket som är Sveriges 

största förvaltare av järnväg och en av Swecos största kunder. Förutom att Trafikverket 

är Sveriges största förvaltare av järnväg sköter de också trafikledningen på den svenska 

järnvägen, vilket var en stor tillgång till studien. Dessutom genomgår Trafikverket ett 

digitaliseringsarbete i nuläget vilket gjorde detta fall aktuellt för studien. Detta säkerställde 

också att studien fick fler infallsvinklar från respondenter som är anställda vid olika företag 

men även på olika positioner.  

3.4 Datainsamlingsmetod och urvalsmetod 

Data samlades in genom intervjuer och tillgång till dokumenterat material, för att ge 

studien ett djup och undersöka problemet ur flera perspektiv samt tillföra flexibilitet 

(Saunders et al., 2012; Lancaster, 2015). Flera datakällor användes även för att genomföra 

en så kallad triangulering, för att öka trovärdigheten på uppsatsen (Yin, 2014). För att 

ytterligare förstå problemet och forskningsfrågan på djupet valdes respondenterna ut i 

samråd med gruppen för Digitalt underhåll på Sweco för att välja så informationsrika 

respondenter som möjligt (Creswell, 2014; Onwuegbuzie & Leech, 2007). Intervjuerna 

utfördes sedan i tre faser, explorativa intervjuer, semistrukturerade intervjuer och slutligen 

uppföljningsintervjuer för att täcka in den information som saknades. Totalt genomfördes 

26 intervjuer som var 35–80 minuter långa och återfinns i Tabell 2.  

I den första fasen genomfördes en litteraturstudie där de sökorden som användes vid var: 

digitalisation/digitalization, digitalization factors, digital transformation, eMaintenance, 

internet of things, railroad maintenance. Fyra respondenter intervjuades genom 

explorativa intervjuer där intervjuerna spelades in sedan transkriberades (Saunders et al., 

2012). De valdes ut tillsammans med experter inom digitalt underhåll för att säkerställa 



18 

 

att respondenter med rätt kunskap användes. Intervjuerna i fas ett syftade till att skapa en 

djupare förståelse för forskningsproblemet och skapa en bas för ytterligare datainsamling. 

Fas två innehöll 20 semistrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2012).  I dessa intervjuer 

användes en intervjuguide som återfinns i Appendix 1. Frågorna i intervjuguiden 

baserades på data som samlats in under fas ett tillsammans med teorin samt det 

dokumenterade materialet, och vissa frågor utvecklades också efter hand. Beroende på 

respondenternas arbetsområde varierades vilka frågor som fick störst fokus under 

intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 

Respondenterna i den andra fasen valdes dels ut i samråd med experter men även genom 

snöbollsurval för att få en bra bredd på respondenterna (Onwuegbuzie & Leech, 2007).  

Tabell 2 Explorativa och semistrukturerade intervjuer 

Respondent Fas Datum Arbetsområde Företag Tid 
(min) 

R1 1 18-02-02 eMaintenance LTU 55 

R2 1 18-02-05 Digitalisering Sweco 55 

R3 1 18-02-05 Strategisk utveckling  Trafikverket 50 

R4 1 18-02-06 Drift och underhåll Sweco 60 

R5 2 18-03-05 Tillstånd signal Trafikverket 55 

R6 2 18-03-05 Underhåll, teknik och miljö, 
spårväxlar Trafikverket 60 

R7 2 18-03-05 Utredningar, signal Sweco 35 

R8 2 18-03-06 Plankorsningar Trafikverket 60 

R9 2 18-03-07 Strategisk utveckling Trafikverket 55 

R10 2 18-03-07 Digitala arbetssätt, projektering Sweco 60 

R11 2 18-03-08 Järnvägssystem, tillståndsanalys Trafikverket 80 

R12 2 18-03-12 Uppgradering järnvägssystem Trafikverket 70 

R13 2 18-03-14 Digitala arbetssätt Sweco 55 
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I den tredje och sista fasen genomfördes två uppföljningsintervjuer, se Tabell 3, för att 

validera det preliminära resultatet från den insamlade empiri och täcka upp de gap som 

hade upptäckts. Det preliminära resultatet presenterades och sedan fördes en diskussion 

med respondenterna om detta. För att få ut så mycket information som möjligt ur 

uppföljningsintervjuerna valdes respondenterna ut efter två kriterier; vilka gap som 

hittades i empirin och vilken expertkunskap dessa respondenter besatt (Onwuegbuzie & 

Leech, 2007).  

Tabell 3 - Uppföljningsintervjuer 

 

3.5 Dataanalysmetod 

R14 2 18-03-14 Digitalisering Sweco 50 

R15 2 18-03-15 Strategisk utveckling, 
innovation Trafikverket 40 

R16 2 18-03-19 Systematik el, signal, bana Trafikverket 45 

R17 2 18-03-26 Funktionsansvar anläggningar Trafikverket 50 

R18 2 18-04-03 Digitala arbetssätt, 
uppdragsledning Sweco 35 

R19 2 18-04-03 Digitala arbetssätt Sweco 45 

R20 2 18-04-04 Anläggningsövervakning Trafikverket 60 

R21 2 18-04-05 IT-övervakning Trafikverket 50 

R22 2 18-04-05 Anläggningsövervakning Trafikverket 45 

R23 2 18-04-06 Tillstånd bana Trafikverket 50 

R24 2 18-04-09 Affärsmodeller Sweco 50 

Respondent Fas Datum Arbetsområde Företag Tid 
(min) 

R1 3 18-05-17 eMaintenance LTU 60 

R3 3 18-05-17 Strategisk utveckling Trafikverket 40 
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Parallellt med intervjuerna analyserades dessa insamlade data vilket definieras som en 

komparativ analys (Leech & Onwuegbuzie, 2008). För att säkerställa att så mycket 

information som möjligt från intervjuerna kom till användning transkriberades 

intervjuerna. När intervjuerna i den första fasen hade transkriberats lästes de igenom och 

inledande tematiska koder skapades. Koderna diskuterades därefter med hjälp av 

mönsterjämförelse för att bilda teman (Yin, 2014). Kodningen gick ut på att kategorisera 

olika begrepp och tankar som framkommit i intervjuerna med hjälp av beteckningar 

(Bradley, Curry & Devers, 2007). Alla delar av kodningen och analysen gjordes initialt 

separat och jämfördes och diskuterade sedan för att förbättra bredden och djupet av 

analyserna (Bradley et al., 2007). Denna metod applicerades på intervjuerna i de två första 

faserna. I den första fasen analyserades de teman som hittats för att identifiera intressanta 

områden där studien kunde fördjupas i. Här validerades även arbetet med hjälp av 

handledare från Sweco och LTU för att säkerställa att studien gick mot ett givande 

resultat. I den andra fasen användes teman för att bygga empiri och med hjälp av teorin 

bidra till resultatet av studien. En visualisering av dataanalysprocessen kan ses i Figur 4. 

Litteraturstudie

Initiala teman

Explorativa intervjuer

Semistrukturerade 
intevjuer

Transkibering Transkibering

Initiala koder Initiala koder

Teman

Författare 1 Författare 2

IntervjuguideDokumenterat material

 

Figur 4 - Dataanalysprocessen 
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3.6 Validitet och reliabilitet  

För att förbättra validiteten av uppsatsen har flertalet åtgärder vidtagits i olika steg (Yin, 

2014). Vid datainsamlingen användes både vetenskapliga artiklar och intervjuer för att 

öka reliabiliteten i uppsatsen (Leech & Onwuegbuzie, 2008). Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att säkerställa att respondenternas svar blev korrekta. Respondenterna 

fick också information om att deras svar anonymiserades för att de känna sig mer bekväma 

med att lämna ärliga svar på intervjufrågorna. En intervjuguide användes också för att 

intervjuerna skulle hålla en jämn kvalitet, se Appendix 1. 

Urvalet vid datainsamlingen har skett i samråd med experter på digitalisering och 

järnvägsunderhåll och även genom snöbollsurval. Då respondenterna till viss del har 

rekommenderat varandra kan en viss bias uppstå, dock har respondenterna lämnat 

rekommendationer utifrån vissa efterfrågade kriterier och de rekommenderade 

respondenterna har haft olika roller, och därför bör detta inte påverka resultatet för 

mycket (Yin, 2013).  

Mönster har tagits fram genom kodning av data och genom triangulering har använts 

både vid datainsamling och analys för att öka reliabiliteten i uppsatsen (Leech & 

Onwuegbuzie, 2008). Under arbetets gång har dessutom uppsatsen granskats av två 

handledare och tre studenter från LTU vid fyra obligatoriska seminarier. Vidare har 

uppsatsen granskats av handledarna från Sweco och LTU vid ett flertal tillfällen mellan 

seminarierna. Vid dessa tillfällen har arbetets framsteg förbättringsmöjligheter diskuterats. 

Slutligen har två uppföljningsintervjuer genomförts tillsammans med experter inom 

eMaintenance och strategisk utveckling för att validera resultatet.  

4 RESULTAT OCH ANALYS 

Följande kapitel behandlar den insamlade empirin från den kvalitativa studien och diskuterar den i 

förhållande till litteraturstudien. Det består av tre olika delar där de första två är; de viktiga faktorer 

som bör tas i beaktning digitalt underhåll implementeras samt vad resultatet av att implementera 

digitalt underhåll blir. Slutligen sätts faktorerna in i ett ramverk för att skapa en bättre förståelse för 

dess förhållande till varandra. 
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4.1 Vilka viktiga faktorer bör tas i beaktning när digitalt underhåll ska 

implementeras? 

Genom att både titta på de möjligheter och de utmaningar som finns inom Trafikverket 

då implementering av digitalt underhåll ska ske, identifierades de teman med tillhörande 

koder som är mest relevanta att fatta beslut kring, se Figur 5. Dessa teman som 

identifierades ha mest påverkan vid implementering av digitalt underhåll analyserades och 

valdes som viktiga faktorer. För att genomföra digitaliseringsprojekt ses ekonomiska 

medel som en faktor som konstant avgör hur mycket resurser det går att lägga på övriga 

faktorer, och då också resultatet av projektet. Då Trafikverket är statligt och på så sätt blir 

tilldelad en viss budget, bestämdes det att faktorn ekonomiska medel inte skulle behandlas 

i denna analys. De teman som valdes ut till viktiga faktorer var; Informationssäkerhet, 

Regelverk och övervakning, Digital teknik, Organisatorisk utveckling samt Förändrade arbetssätt 

och återfinns nedan i Figur 5.  

Informationssäkerhet

Regelverk och övervakning

Digital teknik

Organisatoriskt utveckling

• Riktighet
• Konfidentialitet
• Tillgänglighet

• Säkerhetstillsyn
• Insättning av ny teknik
• Användandet av digital 

information

• Intern utveckling
• Extern utveckling

• Sensorval
• Analys av data
• Standardiserade plattformar

Förändrade arbetssätt

• Ändrad upphandling
• Starkare beställarroll
• Data och analys
• Samordning med andra projekt

Vilka viktiga faktorer bör tas i 
beaktning när man implementerar 

digitalt underhåll?

Initiala koder Initiala teman Förädlingsprocess 
av teman

 

Figur 5 - Viktiga faktorer 
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4.1.1 Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet, hädanefter refererat till som säkerhet är ett genomgående tema hos 

alla respondenter, och det vidhålls att detta är en utav de viktigaste delarna att arbeta med. 

Därför behandlas den som en egen punkt i detta ramverk, även om den kan regleras i 

regelverk. Vid varje tidpunkt och händelse måste säkerhetsaspekten beaktas och då 

examensarbetets fallstudie är inom järnväg, som till viss del är säkerhetsklassad för rikets 

säkerhet, är detta förståeligt. Många av respondenterna argumenterade att säkerheten är 

en fråga som blir mer och mer relevant och tas allt oftare upp under möten och 

diskussioner. Säkerheten kommer att vara genomgående i alla delar av arbetet med att 

digitalisera underhåll. Flera respondenter tror också att säkerheten kommer att utökas 

ytterligare från dagens nivå och gav som exempel skandalen på Transportstyrelsen och 

deras hantering av data (Transportstyrelsen, 2018). Aspekterna inom säkerhet som 

respondenterna pratade om var dels riktighet; att själva tekniken inte kan hackas och orsaka 

skador eller olyckor på anläggningen. Den andra delen är konfidentialitet; att begränsa vilka 

som har tillgång till systemen, för att information som är högt säkerhetsklassad inte ska 

komma ut till fel person. Båda dessa frågor behöver beaktas vid lagring och tillgång av 

information men också vid informationsöverföring. Används sensorerna kopplat till 

säkerhetstillstånd, tillkommer ytterligare säkerhetsregler. Det är också viktigt med 

tillgänglighet; att säkerheten inte begränsar möjligheten att få ut information till de personer 

som är berättigade informationen och får ett värde utav den, för då kan värdet av 

digitaliseringen snabbt minska. 

”Vi försöker få så mycket som möjligt öppet för det finns inget självändamål att hålla saker 

hemligt. Det måste på något sätt vara att uppnå syftet att skydda sin anläggning då.” – R8 

Respondenterna är överens att det är viktigt med konfidentialitet; att det behöver finnas 

en säkerhetsklassning av data av flera anledningar, däribland rikets säkerhet. Samtidigt 

finns även politiska påtryckningar att information ska finnas tillgänglig för alla och därför 

måste den informationen med låg klassning kunna öppnas upp utan att information med 

högre säkerhetsklassning påverkas. Det som respondenterna också lyfter fram är att det 

egentligen är naturligt men att det inte finns tillräckligt med rutiner kring detta i dagsläget 
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när det kommer till digital teknik och information. Det finns också en utmaning i att 

hitta balansen i att skydda rätt data samtidigt som en del ska lämnas öppen, menar 

respondenterna. En annan svårighet kan också vara att just eftersom dessa data ska sorteras 

då de ska säkerhetsklassas så kommer det att resultera i ett extra steg, något som potentiellt 

kan påverka digitaliseringen av järnvägsunderhållet. Det är en aspekt som respondenterna 

anser borde tas i beaktning. 

  

En annan viktig aspekt när det gäller insamlade data är tillgänglighet, vem som ska ha 

tillgång till den. Respondenterna är överens om att för att få ut så mycket värde som 

möjligt så behöver rätt personer få tillgång till rätt data. Därför är det är viktigt att bedöma 

vilken typ av information som är nödvändig för vilken part. Öppna system ökar 

innovationsgraden markant, och kan leda till många radikala och oväntade innovationer. 

Flera respondenter menar också på att Trafikverket tidigare har haft en öppen syn på 

vilken typ av information de låter vara tillgänglig, men att det numer verkar gå åt det 

andra hållet. De lösningar som kom fram under intervjuerna var att det går att tillåta 

behovsprövad tillgång till vissa aktörer när de behöver viss information och på det sättet 

kunna behålla säkerheten. Säkerheten måste även uppfylla de regelverk och krav som 

Trafikverket måste följa. Några respondenter oroade sig dock över att den mänskliga 

faktorn kan vara ett problem när det gäller säkerhet om inte de rätta rutinerna följs då de 

anser att den brukar vara det största bekymret när det gäller säkerhetsklassad information.  

”Jag tror att vi har haft en väldigt öppen syn på det här. Våra system har varit väldigt öppna. 

Man har naturligtvis varit tvungen att begära åtkomst till dem och så vidare men det har varit 

ganska enkelt att få tillgång till dem då. Men jag vill påstå att det där är historia nu för jag hör 

vibbar inom Trafikverket att även för oss så kommer det att bli en otrolig åtstramning vad vi som 

anställda får tillgång till och sådär. Jag tror att det kommer att bli ännu värre med det. Det som är 
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utåt då externt blir ännu svårare. Så jag tror att vi kommer att få en mer tillknäppt värld när det 

gäller de där systemen.” – R13 

En annan aspekt som respondenterna tog upp är riktighet; att information och data inte 

utsätts för obehörigt intrång. Det lyftes även fram en önskan om att parallellt med 

digitaliseringen av underhållet också utveckla ett smart säkerhetssystem som kan se 

samband och hjälpa till i bedömningen av vilken data som räknas som säker och vilken 

data som kan lämnas vidare. Detta gäller inte bara vilka som ska få tillgång till dessa data 

utan även hur dessa data ska lagras och skickas mellan system. Flera respondenter var 

också överens om att de tillhörande IT-systemen måste regleras och göras säkra så att de 

blir svåra att ta sig in i för någon på utsidan och betonade att det är av stor vikt att även 

överföringen av information och data genomförs på ett säkert sätt. Respondenterna 

poängterar att just säkerheten kring öppna system fortfarande blir problematisk med 

avseende på järnvägen, eftersom trafiksäkerheten måste prioriteras vid säkerhetsklassning. 

Detta är något som behöver ses över på djupet vid en digitalisering.  

 

4.1.2 Regelverk och övervakning 

Eftersom informationssäkerheten är en otroligt viktig punkt då riskerna vid fel är stora, 

har det lett till att den svenska järnvägen har blivit regelstyrd. Eftersom Trafikverket är 

statligt påverkas det även av rådande politik gällande budget och uppdrag. De övervakas 

även av Transportstyrelsen då de är skyldiga att uppfylla deras regler för säkerhetstillsyn för 

att bedriva både trafikledning och förvaltning av järnvägen. Det är detta 

säkerhetsstyrningssystem som sedan ligger till grund för regelverken. I nuläget 

identifierades två delar där regelverken är hindrande, dels när det ska sättas in nya sensorer 

i en anläggning eller enhet, och sedan användandet av data som sensorer samlar in. En respondent 

berättar vidare att nuvarande regelverk är skrivna för att fungera med analoga delar, och 

att det krävs en ändring så att det även anpassas för digitala sensorer och dess möjligheter. 

Några respondenter framhöll också att Trafikverket behöver bli snabbare på och faktiskt 



26 

 

genomföra förändringar i regelverken för att möjliggöra digitaliseringen av underhåll, 

eftersom det för närvarande tar alldeles för lång tid. En respondent menar också på att det 

ska finnas utrymme inom regelverken att få testa ny teknik, exempelvis sensorer, för att 

kunna utvecklas eftersom regelverken i dagsläget kan vara hindrande.  

”Det finns en anledning till att järnvägen är regelstyrd, det är att konsekvenserna vid en olycka är 

stora. Om två tåg åker in i varandra eller om du får en urspårning…” – R4  

Det är inte helt enkelt att förändra regelverken då de grundar sig i säkerhetsskyddslagen 

och EU-direktiv och säkerhetstillsynen är till för att följa upp att dessa lagar följs 

(Transportstyrelsen, 2015). Under intervjuerna framkom det dock att regelverken till viss 

del har börjat skrivas om redan nu och en respondent föreslog att en digitalisering av 

själva regelverken skulle öppna upp för exempelvis ny teknik. Detta eftersom de tydligare 

skulle visa på vilka krav som ställs och vilka underhållsåtgärder som blir lämpliga att vidta.  

 

När det kommer till att sätta in nya sensorer i anläggningen så hävdade flera respondenter att 

regelverken i dagsläget kan vara ett hinder för att implementera digitalt underhåll, och är 

tvungna att skrivas om till viss del för att det ska fungera smidigare att sätta in nya sensorer 

i anläggningarna. Vissa hävdade att det var ett mindre problem och vissa sa att de inte såg 

något problem men att de inte var så djupt insatta inom området. Överlag var dock 

åsikten att regelverken behöver uppdateras för att bättre kunna använda sig utav 

möjligheterna med digitalisering. Respondenterna menade på att det idag är en lång 

process att kunna få in nya sensorer och att det ofta är en viss komponent som är godkänd 

av regelverken, snarare än en komponent som ska uppfylla vissa bestämda krav. Detta gör 

det svårare att sätta in och testa nya typer av komponenter då varje enskild komponent 

först ska godkännas. Några respondenter lyfte även fram att om nya sensorer ska sättas in 
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i anläggningen så är det viktigt att tänka på att de nya sensorerna inte får skada 

anläggningen på något sätt. Ska nya sensorer sättas in så måste de tillföra värde, inte sättas 

in bara för att det är en möjlighet. 

”Vill man sätta en sensor för att mäta och regelverken sätter stopp, då får man ändra regelverken 

så att man kan sätta en sensor.” – R9  

Då information om tillståndet på anläggningen samlas in digitalt, behöver även 

regelverken ändras för användandet av digitala data. Regelverken behöver möjliggöra 

övergången från fysiska kontroller till kontinuerligt insamlade data digitalt, och reglerna 

kring hur ofta information om tillståndet samlas in och hur det sedan ska användas för att 

skapa värde. Det framkom lite av en blandad bild över hur nuläget ser ut kring detta. En 

respondent menade att det i nuläget inte finns några tydliga regelverk för datahantering 

och att dessa måste arbetas fram. En annan respondent berättade att det finns vissa avtal 

kring vilken information som får lämnas vidare mellan beställare och den som utför 

tjänsten. Ytterligare några respondenter ansåg att det räcker att uppdatera nuvarande 

regelverk men att det är något som behöver prioriteras för att kunna arbeta vidare med 

digitaliseringen.  

 

4.1.3 Digital teknik 

Teknikdelen av att digitalisera underhåll är mångsidig. De flesta respondenter menade att 

det viktigaste var att utgå från vilket behov och vilket värde tekniken har. Flera 

respondenter pratade om vikten att ha trovärdiga data som presenteras för intressenter på 

ett så intuitivt sätt som möjligt. Respondenterna framhävde också att tekniken ska vara 

avhjälpande och möjliggörande. De betonade också att nya komponenter och system som 
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används i anläggningen inte ska skapa mer jobb än vad tekniken är till för att avhjälpa, 

och därför behöver den också användas på rätt sätt. En av de svårigheter Trafikverket 

ställs inför är att det är svårt att följa upp de fel som har uppstått, och all relevant 

information som behövs om anläggningen kanske inte är redovisad i nuvarande system, 

och den information som är redovisad är individuellt tolkad när den sätts in i systemen. 

En respondent pratade om att få ordning och reda i anläggningen, att ha korrekt 

information som kommer till rätt person, vilket inte händer idag på ett tillräckligt effektivt 

sätt. Kvalitén på de data som samlas in måste vara hög för att digitaliseringen ska ge ett 

värde. De faktorer som respondenterna oftast diskuterade var val av sensorer, analysen av 

data samt vikten av att ha standardiserade plattformar. Nedan beskrivs dessa faktorer mer 

ingående. 

”Så då är det naturligtvis en utmaning att underhålla saker som man inte vet riktigt status på.” – 

R19 

När sensorer diskuterades under intervjuerna menade dem flesta respondenter att det var 

den cyberfysiska enheten de pratade om, där både sensorn och den uppkopplade delen 

hörde till. Ett mål med att använda sensorer är att ta bort den mänskliga faktorn i 

nuvarande mätningar, men respondenterna tryckte på att man måste bevisa att sensorerna 

då levererar större trovärdighet och att data som samlas in med hjälp av sensorer därför 

kan hålla en högre kvalitet. I rent underhållssyfte får sensorerna som placeras ut inte gå 

sönder oftare än själva enheten som övervakas. Problemet som existerar i dagsläget är att 

man inte riktigt vet vilken data som är relevant att fånga, och inte heller vad som behöver 

mätas för att kunna skapa värde. Det fästs stor vikt på att genomföra tester för att ta reda 

på detta, men också att våga föra ut sensorerna för att kunna börja använda sig utav dem. 

En viktig aspekt i detta var att använda befintlig kunskap som finns hos individer som är 

experter inom organisationen på den enhet som ska få sensorer, så att sensorerna mäter så 

rätt som möjligt från början, och sedan arbeta med egenskaper och funktionalitet. Ett 

arbetssätt är att överutrusta anläggningen med sensorer i början, och sedan ta bort sensorer 

allteftersom då en tydligare bild av det som behöver mätas. Data från sensorerna behöver 

vara trovärdig och pålitlig för att kunna användas av Trafikverket och externa parter.  
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I många delar av anläggningen är det gammal teknik som ska få sensorer tillagda, vilket 

begränsar egenskaperna och funktionaliteten sensorerna kan ha. Inom vissa 

teknikområden, exempelvis plankorsningar, planeras helt nya att byggas, och ger en 

möjlighet att bygga in sensorer direkt i enheten vilket möjliggör fler egenskaper och mer 

detaljrik insamling. Många påtryckningar var kring möjligheterna att få information från 

rullande materiel, exempelvis att operatörer installerar sensorer på tågen som passerar, för 

att öka informationsmängden. 

När respondenterna pratade om informationen som ska skickas från sensorn, kom det 

fram att överföringen anpassas efter den plats som sensorn befinner sig på. Exempelvis är 

uppkopplingsmöjligheter längs järnvägen i Sverige ojämn, där det på vissa håll finns fiber 

längs banan, och på andra håll finns nästan ingen täckning. Att skicka informationen till 

molnet är då begränsat till vad miljön klarar av i första hand, och tekniken i andra hand. 

”Vad är det som vi vill mäta? Vad är det som vi vill veta om anläggningen?” – R21 

Målet är att få bättre beslutsunderlag och ta bort subjektiva bedömningar, och då behöver 

bra kvalificerade analyser göras av de insamlade data som gör den mer tillgänglig och 

förståelig. Det finns många analysverktyg att nyttja, exempel som respondenter tog upp 

var att skapa en digital tvilling av anläggningen som skulle kunna användas som grund för 

beräkningar. Analyserna ska kunna identifiera grundorsaken till problemet för att 

genomföra rätt underhåll och samtidigt kunna identifiera fel så tidigt som möjligt, med 

fördel på att identifiera fel innan de sker. 

  

 

Behovet av att använda standardiserade plattformar lyftes fram under intervjuerna. Det 

behöver finnas system som enkelt kan ta emot information via datorer, och även att 

informationen i systemet ska vara maskinläsbart så att information enkelt kan plockas ut 

av behöriga parter. Ett exempel på en standardiserad plattform var en som samlar rådata 
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på en central plats i en ”datasjö”, där all rådata finns lagrad, som sedan kan skicka denna 

vidare till en standardiserad plattform som kan plocka ut rätt data genom analyser. Sedan 

kan det skickas vidare till en standardiserad plattform som ska leverera beslutsstöd genom 

att leverera rätt information, till rätt person i rätt tid. Detta skulle innebära att företag som 

behöver information från Trafikverket lättare ska kunna gå in och hämta den 

informationen som de har behov av. Det är viktigt att användarvänligheten i sådana här 

system är hög. Det får inte bli för rörigt med informationen, och att det visuellt blir enkelt 

att förstå värdet i det som finns i systemen. Går det inte att förstå vad som är relevant att 

fokusera på, går det inte heller arbeta effektivt.  

”Och sedan handlar det då om att veta hur får jag tag i den [data] och hur kan jag presentera den 

för olika andra system och/eller människor. Och där ligger ju en stor utmaning för verket.” – R8 

4.1.4 Organisatorisk utveckling 

Det alla respondenter var överens om, och tog upp som den största utmaningen, var att 

få med sig organisationen och individerna i den. Stora pedagogiska insatser krävs för att 

förändra en organisation, och att digitalisera underhållet innebär att nya roller, ett nytt 

tankesätt och nya arbetssätt kommer att krävas för att få ut maximalt värde av 

förändringen. Trafikverket definieras av många av respondenterna som en stor och ganska 

trög organisation när det gäller förändringar. Det kommer krävas en ändrad kultur, nya 

arbetssätt och nya roller i organisationen och at få med sig nyckelpersoner som förstår 

både helheten och sin roll i detta är vitalt för att få ett lyckat projekt. Alla som arbetar 

inom underhåll mot organisationen externt kommer också att påverkas av detta, och 

denna utveckling beskrivs som organisationsöverskridande eller multiorganisatorisk. Det 

handlar alltså även om att få med sig marknaden och akademin på denna resa för att kunna 

maximera värdet av det digitala underhållet. Marknaden, som genomför det faktiska 

underhållsarbetet behöver veta hur man ska förhålla sig till den nya informationen, och 

de nya möjligheterna som digitaliseringen medger. 

”För att få det här att funka är första steget en form av pedagogisk insats i sin egen organisation. 

”– R3 
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Det första som identifierades när det gäller det interna arbetet var vikten av att ha en 

gemensam vision inom organisationen. Detta medför att hela organisationen då arbetar 

mot samma målbild. Några respondenter tog även upp vikten av att ha en gemensam 

definition på digitalisering, då det är ett brett begrepp och alla har inte samma åsikter om 

vad det innebär. Detta märktes tydligt på intervjuerna då det var olika definitioner på 

digitaliseringen som nämndes. Digitalisering av underhåll kommer att ändra människors 

sätt att arbeta och inom Trafikverket identifierades vikten av att förändra den befintliga 

kulturen, attityden och viljan inom organisationen. Det finns ett behov av att skapa en 

förändringsvilja och öka entusiasmen genom pedagogiska insatser, och ta in nya personer 

i organisationen som har den kunskapen som saknas. Utvecklingen av digitalt underhåll 

beskrivs som ett långt och uthållighetskrävande arbete, där pedagogiska insatser 

kontinuerligt behövs för att föra arbetet vidare mot samma vision. En annan punkt som 

diskuterades var att i vissa delar av kunskapen och arbetet med digitaliseringen kunde 

använda konsulter som hjälpmedel, för att hålla fokus på den delen som är central för att 

driva verksamheten på Trafikverket. Idag finns en digitaliseringsstrategi som Trafikverket 

utarbetat för de kommande åren. 

”Det svåraste och mest utmanande är att förändra människors sätt att arbeta.” – R12 

De externa parterna, som entreprenörerna som faktiskt kommer att använda sig av denna 

information för att utföra underhållsaktiviteter, behöver också förstå värdet och hur man 

kan nyttja möjligheterna med digitalt underhåll. Respondenterna pratar om vikten att 

driva gemensamma utvecklingsprojekt med akademin och marknaden för att öka både 

den interna och externa kunskapen dessa samarbeten kan tillföra. Det är marknaden som 

sedan ska utföra själva underhållsarbetet, och för att få ut så mycket värde som möjligt 

från det digitala underhållet behöver de förstå innebörden av det. De behöver även få 

incitament från Trafikverket att arbeta med det.  Vidare kan de genom en gemensam 

utveckling lägga över mer kunskap på entreprenörernas axlar, vilket potentiellt skulle 

kunna innebära ett förändrat arbetssätt och affärsmodell kring underhållet. 
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4.1.5 Förändrade arbetssätt 

För att maximera värdet av det digitala underhållet behöver det omarbetas och skapas nya 

arbetssätt kring upphandling av underhåll och det finns också möjlighet att bli starkare i 

sin beställarroll. Även arbetssättet kring äganderätten av data behöver bearbetas, samt så 

skapas möjligheten att samordna med andra projekt för att få ut ett större värde. Ett antal 

respondenter påpekar att det hela tiden bör vara fokus på vilken nytta och vilket värde 

som digitaliseringen ska leda till. Utmaningen är att inte bara fokusera på tekniken utan 

på det strategiska tänket just för att se var det går att skapa värde genom de nya möjligheter 

som digitaliseringen ger. Det är också viktigt att se var detta värde kan lokaliseras. Detta 

för att digitaliseringen ej ska genomföras bara för att genomföras, då kommer det inte att 

bli ett större värde i slutändan. En respondent menar även på att en av de stora 

utmaningarna är att inte fokusera på tekniken utan istället på det strategiska tänket just 

för att kunna se var det går att skapa värde.  

”Jag skulle säga rent generellt med digitalisering, det är inte den tekniska utmaningen egentligen 

utan det strategiska tänket. Jag brukar säga, digitalisering eller digitaliserade produkter kräver ett 

annat mind set. Man måste kunna se och koppla andra tjänster till den infrastruktur som 

digitalisering medger.” – R1  

För att digitaliseringen ska skapa värde ansåg flera respondenter att det krävs en ändrad 

upphandling kring underhållskontrakten för att få största värdet utav det digitala 

underhållet. Till en början kommer modellen vara oförändrad, och senare växa fram 

naturligt med digitaliseringen när både Trafikverket som organisation samt marknaden 

identifierar och vågar testa nya sätt att upphandla kontrakten på. En tanke från 

respondenterna är att styra kontrakten med hjälp av funktionsgrad snarare än att ha 

konkreta åtgärder inskrivna i kontrakten, och därmed möjliggöra tillståndsstyrt underhåll 

på ett sätt som gynnar både Trafikverket och entreprenörerna. Detta ger entreprenörerna 
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en större frihet att lösa underhållet på bästa sätt och de själva gynnas om de kommer på 

effektivare lösningar vilket i sin tur kan leda till mer innovation. Detta skulle innebära att 

marknaden, som ofta har större kraft att vara innovativa skulle sköta utvecklingen av 

underhåll. Kontraktslängden ses i dagsläget som en svårighet då det kommer till 

innovation då de flesta underhållskontrakten endast är tre till fem år, med möjlighet till 

optionsår. Den korta kontraktslängden tillsammans med den offentliga upphandlingen 

kan också göra det svårt för entreprenörerna att våga investera i järnvägen då det inte är 

säkert att det lönar sig för dem. Trots detta så anser flera respondenter att denna utveckling 

har mest potential och skulle vara den mest gynnsamma för alla parter i slutändan. Dock 

anser flera respondenter att marknaden inte är mogen för detta ännu, och att pedagogiska 

insatser och samarbeten mellan Trafikverket, akademin och marknaden behöver göras för 

att kunna nå denna punkt. Den här typen av kontrakt grundar sig emellertid på att skicket 

på anläggningen är väldokumenterad så att entreprenörerna kan utgå ifrån rätt 

information. Just avsaknaden av detta är något som respondenterna ser som ett problem 

idag. 

”Det som mig veterligen som inte riktigt är på plats, det är affärsmodellen därefter. Kommer vi 

därmed att handla upp entreprenörerna annorlunda, att de får incitament att omsätta de här 

kunskaperna i sina anbud” – R9 

En fundering som lyftes av flertalet respondenter är att Trafikverket, oavsett vilken väg 

de vill gå, måste bli tydligare och få en starkare beställarroll. Trafikverket strävar mot att 

vara en renodlad beställare och då bör kontrakten som upphandlas vara tydliga så att 

entreprenörer och konsulter får incitament att både följa den nya utvecklingen och att 

vara innovativa. Det återkommande problemet är att det är svårt att beställa rätt och att 

Trafikverket behöver bli bättre på det för att få ut de resultaten som de eftersträvar. 

Respondenterna diskuterar även att då vinstmarginalerna hos entreprenörerna är låga så 

använder de kryphål i kontrakten för att öka på sina marginaler vilket gör utformningen 

av kontrakten väldigt viktigt.  

Något som också diskuterades är att Trafikverket har ett mycket längre förvaltaransvar 

för järnvägen än entreprenörerna vilket gör att vissa åtgärder kanske inte skulle utföras 
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med funktionsstyrda kontrakt, då entreprenörerna har en mycket mer kortsiktig syn på 

underhållet. Några respondenter menar att vissa underhåll som då kontinuerligt kanske 

inte skulle utföras inte skulle visa effekt förrän långt senare och på så sätt vara svåra att ta 

med i kontrakten. Det andra problemområdet som respondenterna identifierade var att 

marknaden inte är mogen för den här typen av kontrakt än utan att det i nuläget skulle 

bli en för tvär omställning. Genom att Trafikverket får mer information om anläggningen, 

och bättre koll på sin anläggning kan de skapa trygghet, möjligheter och incitament mot 

marknaden genom att bli en mer professionell beställare. Dock är respondenterna överens 

om att Trafikverket behöver testa olika vägar och olika typer av kontrakt tillsammans 

med entreprenörerna för att kunna hitta rätt väg framåt. 

”Man måste vara duktig kontraktsskrivare, jag tror mycket ligger där faktiskt. För jag tror att just 

det jag nämnde med felavhjälpning att de [entreprenören] tjänar mer på det än att förebygga, det 

är ju något kryphål de har hittat, jag är säker på det.” – R17  

Digitaliseringen möjliggör även att nya arbetssätt kring de data som samlas in, och att 

hantering av data och analys av den behöver behandlas. En fundering som återkommande 

togs upp av respondenterna var vem som ska sköta insamling och analys av data, vilka 

som har tillgång till den och vem som då innehar äganderätten av den. Respondenterna 

talade om att externa aktörer kan användas för att samla in data men att en grundläggande 

datainsamling ska skötas av Trafikverket. Data kan samlas in och analyseras av 

Trafikverket själva, vilket innebär att de även blir ägare av dessa data. Efter detta skickas 

resultat av analysen ut till entreprenörerna. Detta alternativ gör att förbättringar och 

utveckling av nya analysverktyg sker internt. Ett par respondenter menade på att det då 

knappt finns någon mening med att konkurrensutsätta underhållet om entreprenörerna i 

princip endast konkurrerar på lön och logistik, och att innovationsgraden skulle fortsatt 

vara låg.  

Operatörer på järnvägen kan exempelvis sätta in sensorer på deras vagnar och sälja den 

till Trafikverket, vilket skulle innebära att ytterligare information samlas in, och skulle 

öka informationsgraden på anläggningen. Om detta görs behöver äganderätten av data 

som samlats in bestämmas. Ett annat exempel så kan Trafikverket samla in och äga data 
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men tillåta entreprenörer få tillgång till dessa data för att öppna upp nya analysmöjligheter. 

Då behöver även äganderätten av resultatet bestämmas. Flera respondenter påpekade att 

ju fler delar marknaden får vara delaktig i, desto mer innovation blir det. Det handlar 

dock om att de externa parterna också genomgår en organisatorisk utveckling för detta. 

”Det blir ett helt nytt arbetssätt. För det ser vi ju för våran del också. Hur mycket mer 

information vi ska skapa och generera. Det betyder att det är någon som ska ta del utav den 

informationen och hantera den informationen och återföra informationen.” – R10 

Något som flera respondenter också påtalade var vikten av att skapa en bättre samordning 

med andra projekt. Dels behöver samarbetet inom branschen ses över men även mellan den 

långsiktiga planeringen och underhåll som respondenten såg som en mer kortsiktig del. 

Några respondenter menar på att stora vinster skulle kunna göras om det gick att minska 

tiden i spår. Om underhållet kan koordineras med andra aktiviteter som innebär att 

trafiken står still, skulle tiden i spår kunna reduceras och med det skulle även stora 

kostnader att minska. Bättre och mer tillförlitliga data skulle kunna underlätta för 

Trafikverket att just samplanera sina underhållsaktiviteter och på så sätt minska tiden i 

spår.  

”Egentligen så är det planeringsperspektiv som behöver finnas på flera nivåer än vad det gör idag. 

Idag är det lite för mycket stuprör i det där. Och vi agerar när det händer, och när saker händer ja 

då är ju inte alla de här sakerna på plats för att göra mycket andra bra saker. Så det är ett 

ineffektivt utnyttjande av arbetsfönster eller oförutsedda händelser som gör att järnvägen står still 

ändå.” – R20  

4.2 Vad blir resultatet av att implementera digitalt underhåll? 

Respondenterna fick, utifrån sin bild av möjligheterna med digitalt underhåll beskriva det 

resultat som de ville uppnå. Avsnittet är kategoriserat enligt de teman som identifierats; 

Ökad information om tillstånd, Ökad kapacitet, Förbättrat underhåll, Sänkta kostnader och 

förändrade arbetssätt. Dessa illustreras i Figur 5 nedan, där de initiala koderna beskrivs på 

vänster sida, och teman på höger sida. 
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Figur 5 – Resultatet av att implementera digitalt underhåll 

4.2.1 Förbättrad information om tillstånd 

En bättre och mer kontinuerlig information kring tillståndet av anläggningen är just något 

som respondenterna identifierade som en möjlighet med digitaliseringen. Ett problem 

med dagens sätt att samla information om anläggningen är att det varit subjektivt, och 

den mänskliga faktorn spelar oerhört stor roll i resultatet. Att istället använda maskinell 

informationsinsamling ger ett opartiskt resultat, som även kan samlas in kontinuerligt. 

Genom maskinell informationsinsamling kan man även identifiera och hämta mer 

information som inte var möjlig tidigare. Den inhämtade informationen kan man använda 

nya analysmetoder på, vilket ger en ännu bättre förståelse för tillståndet på anläggningen. 

Resultatet av detta blir att man får en ökad förståelse och ökad information om tillståndet. 

”Större maskinell hantering blir det ju, för att få bort variationer när människor gör saker. Det blir 

mer maskinell hantering, mer styrt på automation.” – R11 

4.2.2 Ökad kapacitet 

Då man kan planera underhållet bättre, blir även driftstoppen färre, då felavhjälpande 

underhåll minskar. När underhållet planeras har man möjlighet att samordna aktiviteten 

med andra åtgärder som ska göras på anläggningen. Detta bidrar till att kapaciteten ökar 
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då det minskar antalet stopp som krävs i anläggningen. Genom att göra rätt underhåll 

ökar man även livslängden på anläggningen. 

”Gör vi åtgärder utan konflikt med tågtrafiken har vi också en anläggning som är mer tillgänglig, 

så vi inte är i vägen när tågen ska rulla.” – R15 

4.2.3 Effektiviserat underhåll 

Digitaliseringen av underhåll ger en större möjlighet att göra rätt underhåll vid rätt tid. 

Övergången till tillståndsstyrt och planerat underhåll leder även till ett effektivare 

underhåll, då du dels får en tydligare bild av vilken underhållsåtgärd som behöver göras 

och dels ett tidsspann då det behöver göras. Informationen om tillståndet på enheten är 

pålitligt och trovärdig, och bidrar till att få ett starkare beslutsunderlag. Genom att ha ett 

bättre underlag, kan organisationer även beställa underhåll på sina anläggningar bättre, 

med hjälp av de underlagen som finns tillgängliga. 

”Min bild av min framtid där, är att vi har en infrastruktur som gör en självdiagnos, och beskriver 

hur man mår. Exempelvis jag [anläggningen] mår bra, men nu har belastningen blivit så hög så 

nu behöver jag få åtgärder gjorda” – R15 

4.2.4 Optimerade kostnader 

Varje driftstopp kostar mycket pengar. Minskas driftstoppen minskar även kostnaderna 

för underhåll. Även ett effektiviserat underhåll optimerar kostnaderna för underhållet 

genom att exempelvis minska tiden som krävs i spår vilket är något som respondenterna 

identifierar. En fördel av att genomföra rätt typ av underhåll under rätt tid, ökar även 

livslängden på anläggningen. 

”Att förenkla min vardag samt att man tjänar pengar på det, man sparar pengar eller hur man ser 

det. Att man kan underhålla mer järnväg för pengar som man brukar så fint säga.” – R11 

4.2.5 Ökad hållbarhet 

Då arbetet med digitalt underhåll fortskrider, kommer en kontinuerlig utveckling av de 

olika faktorerna ske genom synergieffekter mellan dem. Arbetet med det digitala 

underhållet slutar inte, utan är en pågående utveckling. Ändras en utav faktorerna genom 
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ny kunskap, finns möjligheten att andra ändras för att maximera värdeskapandet. Genom 

att underhållet effektiviseras, minskar slöseri på exempelvis felaktigt använt material då 

underhållsåtgärder sker, och att livslängden ökar vilket leder till en ökad miljömässig 

hållbarhet. Exempelvis slipper en entreprenör åka ut och undersöka tillståndet på enheten, 

och kan istället få informationen via sensorer, något som kapar bensinutsläpp för resandet. 

Rent ekonomiskt så sparar organisationen stora summor pengar på att underhållet blir 

mer effektivt. I Trafikverkets fall så blir det direkt samhället som sparar dessa stora 

summor, och de spara dessutom tid för resenärerna som annars skulle råka ut för en 

försening vilket ökar den sociala hållbarheten. 

”Ökar digitaliseringen då är det samhällsekonomiskt självklart, hållbar järnvägstrafik, större 

tillgänglighet, större öppenhet och ökad samverkan ger optimering av hela systemet. Och en 

uppkopplad anläggning ger kontinuerlig kontroll på tillståndet.” – R12 

4.3 Ramverk för implementering av digitalt underhåll 

Då underhåll ska digitaliseras identifierades att det är nödvändigt att bearbeta dessa viktiga 

faktorer och ta ställning i frågor kring dem för att implementera digitalisering av underhåll 

på ramverket nedan består av två delar enligt Figur 6 nedan. Den yttre delen med 

Regelverk och övervakning och Informationssäkerhet ska kontinuerligt vara en grund då 

beslut ska fattas kring arbetet och utvecklingen med Digital teknik, Förändrade arbetssätt 

och Organisatorisk utveckling som dessutom påverkar varandra.  
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Figur 6 - Ramverk för implementering av digitalt underhåll 

Informationssäkerheten är en viktig aspekt när arbetet med digitalisering fortskrider. Det är 

viktigt att information kring anläggningen inte når ut till fel personer, men samtidigt att 

den är tillgänglig för rätt personer. Vissa data kräver en hög säkerhetsklassning men det är 

också lika viktigt att den informationen som kan släppas fri gör det för att främja 

utveckling, innovation och möjliggöra arbetet som krävs. Det är också viktigt att det finns 

rutiner för vem som får ta del av information och att dessa efterlevs, detta för att skapa en 

trygghet i organisationen och visa sin pålitlighet utåt. I ramverket anser vi därför att 

säkerheten behöver tas i beaktning hela tiden när ny teknik, arbetssätt och organisatoriska 

förändringar utvecklas och implementeras.  

Då Regelverk och övervakning kan ha en stor påverkan kring vilka förändringar som får och 

inte får genomföras är detta också något som påverkar alla andra delar. Regelverken måste 

därför följas men även uppdateras där de har hunnit bli utdaterade i förhållande till den 

digitala utvecklingen. För att kunna genomföra en digitalisering av underhållet är det 

viktigt att regelverken skrivs om för att möjliggöra tester och insättning av digitala enheter 

samtidigt som de inte kompromissar med säkerheten. Även användandet av 

informationen kräver regler som ser till att det används korrekt, och då informationen 
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ändras mycket då det går från analog informationsinsamling till digital, behöver även 

regelverken kring det uppdateras. Därför ser vi att regelverken tillsammans med 

säkerheten påverkar de andra delarna i detta ramverk eftersom detta är något som ständigt 

ligger som grund för de andra.  

Valet av rätt Digital teknik är vitalt för att kunna genomföra en digitalisering. Insamling 

av information digitalt minskar fel till följd av subjektiva bedömningar vilket är en risk 

om den samlas in manuellt. Ett grundligt tankearbete kring valet av vilka sensorer som 

ska användas behöver genomföras så att varje sensor blir värdeskapande.  Sedan behöver 

analysverktyg kopplas till informationen som sensorerna skickar och informationen från 

analysen behöver göras tillgänglig genom standardiserade plattformar som kan ta in och 

skicka information vidare. Detta är viktigt så att rätt information blir tillgänglig för rätt 

person på rätt plats.  Utifrån informationen kan då ett bättre beslutsunderlag skapas så att 

rätt typ av underhåll kan genomföras, och möjliggöra förebyggande underhåll. Med 

tillräckligt bra analyser kan på sikt en övergång till tillståndsbaserat underhåll ske vilket 

kan leder till ett effektiviserat underhåll. Utvecklingen av tekniken gör att nya arbetssätt 

möjliggörs och nya roller i organisationen kommer behöva skapas för att hantera och 

nyttja den nya tekniken. 

För att kunna nyttja de nya möjligheter som det digitala underhållet skapar behöver 

arbetssätten kring underhåll ändras. Om nya underhållsstrategier ska användas för att 

exempelvis möjliggöra tillståndsstyrt underhåll behöver upphandling kring underhållen 

ändras. Detta kräver i sig att organisationen klarar av att göra upphandlingarna på ett sätt 

som gynnar både organisationen och entreprenörerna som sköter underhållet. Beslut och 

strategier kring vem som äger vilken data, hur den ska samlas in och analyseras kommer 

också krävas. Genom att underhållet blir förebyggande och mer planerat, kan underhållen 

även samplaneras med andra åtgärder för att minska tiden då det är driftstopp. Då 

arbetssätten utvecklas allteftersom, kan behov av nya roller och kunskap inom och utanför 

organisationen identifieras. Det kan även identifieras behov av ny teknik för att underlätta 

arbetssätten, vilket utvecklar teknikdelen ytterligare. 
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Implementering av digitalt underhåll kräver att organisationen utvecklas och klarar av den 

förändring som sker. För det första handlar det om att få med sig organisationen genom 

pedagogiska insatser, det handlar om kulturförändringar och ett annat tankesätt, nya 

arbetssätt som kräver nya roller. Det hjälper att ha en vision och en gemensam målbild 

för utvecklingsarbetet. Denna utveckling borde ske tillsammans med akademin och 

marknaden för att det ska gå så smidigt som möjligt. De externa parterna som arbetar mot 

organisationen, exempelvis entreprenörerna som utför själva underhållet kommer även 

de behöva utvecklas för att kunna ta tillvara på värdet av det digitala underhållet. Om 

organisationen är med och hjälper entreprenörer med utvecklingen genom att visa 

innebörden av utvecklingen och skapa incitament för förändring. Det leder till att 

entreprenörerna har möjlighet att förändra arbetssätt och affärsmodell kring 

underhållsarbetet, och möjliggör att man fångar maximalt värde av det digitala 

underhållet. Genom att den organisatoriska utvecklingen sker, kan personer med rätt 

kompetens i rätt roll arbeta med teknikutvecklingen och motsvarande med utvecklingen 

av nya arbetssätt. 

När dessa faktorer ovan utvecklats och synergieffekter börjar ske mellan dem, kan det 

faktiska resultatet av det digitala underhållet identifieras. Tekniken i sig kan kontinuerligt 

ge förbättrad information om tillståndet. Kopplas detta till arbetssätt som kan agera på den 

informationen, att kapaciteten ökar p.g.a. minskade tider för driftstopp. Underhållet 

effektiviseras då den förbättrade informationen leder till starkare beslutsunderlag. Med 

detta kan övergången mot mer förebyggande och framförallt tillståndsstyrt underhåll ske, 

och beställas mot entreprenörer på ett optimalt sätt. Genom att rätt typ av underhåll sker 

ökar även livslängden på anläggningen, samtidigt som underhållet planeras bättre och 

kapaciteten ökar, leder det till att kostnaderna optimeras. Slutligen beskrivs att det 

kontinuerliga arbetet med de identifierade faktorerna kommer att leda till en ökad 

hållbarhet. Genom att minska onödig materialåtgång eller onödiga resor för att identifiera 

tillståndet på enheter minskar. Den ekonomiska hållbarheten fås genom att det effektiva 

underhållet sparar kostnader för underhåll och samtidigt ökar kapaciteten på 

anläggningen.  
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5 SLUTSATSER 

I detta avsnitt diskuteras det resultat som studien uppnått, vilka teoretiska bidrag samt de praktiska 

implikationer som resultatet ger. Rapporten avslutas med att beskriva begränsningar och 

rekommendationer för framtida forskning. 

Det finns otaliga möjligheter när det kommer till digitalt underhåll vilket också har 

diskuterats i litteraturen (Aboelmaged, 2015; Galar, 2014; Kaiko-Mattsson et al., 2011; 

Lee et al., 2009; Iung & Crespo Márquez, 2008 Muller et al., 2008). I den här rapporten 

har vi därför utformat ett ramverk för vilka viktiga faktorer som bör tas i beaktning då en 

organisation vill implementera digitalt underhåll, samt identifierat det resultat som uppstår då 

övergången till digitalt underhåll har genomförts. Studien har bidragit till forskningen genom 

både flera teoretiska bidrag och praktiska implikationer som visualiseras genom detta 

ramverk.  

5.1 Teoretiska bidrag 

Under denna kvalitativa studie har vi ökat förståelsen för vilka viktiga faktorer måste tas i 

beaktning när digitalt underhåll ska implementeras. De fem identifierade faktorerna; 

Informationssäkerhet, Regelverk och övervakning, Digital teknik, Förändrade arbetssätt 

och Organisatorisk utveckling sattes sedan in i ett ramverk. Under studien blev det tydligt 

att framförallt informationssäkerhet och regelverk och övervakning är en utmaning vid 

implementering av digitalt underhåll och något som den tidigare litteraturen kring detta 

har inte lyft fram lika starkt som vår studie identifierade. Vi anser att detta behöver ligga 

som en grund för alla övriga delar vid implementeringen för att den ska lyckas, och därför 

behöver det tydligt visas som viktiga faktorer. Litteraturen har tidigare nämnt att 

informationssäkerhet är en aspekt som blir mer och mer relevant, och därför är det ett 

naturligt steg att lyfta fram den från teknik där den tidigare legat som en faktor att fokusera 

på i vårt ramverk, vilket är ett teoretiskt bidrag.  

Under studien identifierades också vad resultatet blir av att implementera digitalt underhåll. 

Det som tydligast lyftes fram var; Förbättrad information om tillstånd, Ökad kapacitet, 

Effektiviserat underhåll och Optimerade kostnader vilket vi också hittade stöd för i 
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litteraturen (Aboelmaged, 2015; Galar, 2014; Lee et al., 2009; Iung & Crespo Márquez, 

2008 Muller et al., 2008). Denna kvalitativa studie har fått fram samma resultat som 

tidigare forskning angående möjligheterna men utöver detta identifierades Ökad 

hållbarhet ett resultat som inte fanns i litteraturen. Denna punkt lyfter fram hur det digitala 

underhållet bidrar till minskad påverkan på miljön, ekonomin och människan på ett 

tydligare sätt än tidigare. Vi anser att för att på bästa sätt få ut alla dessa effekter behöver 

ramverket användas när ett företag vill implementera digitalt underhåll. 

I ramverket visas vilka samband som finns mellan de viktiga faktorerna. Sambanden emellan 

bidrar till en kontinuerlig utveckling av faktorerna genom synergieffekter då den ena 

faktorn ändras. Ramverket bidrar till att tydliggöra dessa förhållanden, där 

informationssäkerhet och regelverk och övervakning lyftes fram som faktorer som grund 

för hela den digitala transformationen, och hur teknik, arbetssätt och organisatorisk 

utveckling sedan utvecklas med den grunden. Många ansåg att detta bara var en början 

av de möjligheter som finns med digitalt underhåll, och att det genom konstant utveckling 

och användning kommer leda till att fler möjligheter identifieras. Detta genom en 

kontinuerlig utveckling av de identifierade faktorerna. eMaintenance är fortfarande är ett 

ungt forskningsområde där vårt teoretiska bidrag är att knyta samman de teorier som finns 

om digitalisering och digital transformation med eMaintenance, och öka förståelsen för 

forskningsområdet ytterligare.  

5.2 Praktiska bidrag 

Genom att visa vilka viktiga faktorer som bör bearbetas för att implementera digitalt 

underhåll kan ledningen veta vad de ska fokusera på, och även se synergieffekterna mellan 

faktorerna vilket ger en bättre helhetsbild. Vi har i Figur 6 visat de synergieffekter som 

uppkommer genom att låta organisationens utveckling gå hand i hand med tekniken och 

de nya arbetssätt som tillkommer där varje del ska hjälpa de andra. Tekniken ska 

möjliggöra mer värdeskapande, organisationen ska kunna ta tillvara på den och 

arbetssätten ska kunna leverera maximalt värde med hjälp av den teknik och organisation 

som finns. Till detta står regelverken och informationssäkerheten som grund, för att visa 

att dessa punkter är genomgående då vid arbete med de andra faktorerna.  
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Studien visar även vad resultatet blir av att implementera digitalt underhåll i Figur 6. 

Genom att kunna visa möjligheterna som finns med implementeringen, kan intressenter 

övertalas om att detta är en bra idé, och att implementeringen borde genomföras. Alltså 

kan detta ramverk användas som ett verktyg för att driva utvecklingen inom området 

framåt i organisationen.  

5.3 Avgränsningar, begränsningar och framtida forskning 

En begränsning med denna kvalitativa studie är att den är genomförd på ett företag i en 

väldigt specifik bransch. Fokus har varit på underhåll av bana inom Trafikverket, som 

kategoriserar järnväg i delarna bana, el, signal och tele. Trafikverket är statligt ägt, vilket 

även påverkar resultatet i viss mån gentemot andra, privata företag. Ett exempel är att 

regelverk är en större faktor i detta arbete på grund av just det statliga ägandet och det 

politiska trycket som finns bakom. Detta orsakar den hårda regelstyrningen och medför 

att Trafikverket står till svars för en tillsynsmyndighet för att få utföra sitt uppdrag. Denna 

studie har dock inte undersökt teorier kring regelverk men visar att det är en viktig faktor 

att ta hänsyn till. Detta skulle kunna verifieras genom att göra en undersökning på andra 

bolag på marknaden, som inte är statligt styrda, där det har identifierats ett behov av 

digitalt underhåll, exempelvis gruvindustrin. 

En annan begränsning är att kostnadsfrågan ej undersöktes. Då Trafikverket är statligt 

styrt och tilldelas en budget gjordes denna avgränsning tidigt i studien. Enligt teorier kring 

digital transformation så är de finansiella aspekterna en utav de största drivkrafterna för 

utvecklingen framåt, och påverkar i vilken grad de olika faktorerna kan behandlas. Vidare 

forskning skulle kunna undersöka sambanden mellan ekonomiska faktorer och hur väl 

implementering av underhåll lyckas. Även inom området teknik finns det mer 

djupgående analyser att genomföra i teorin än vad som har gjort i denna studie. Detta 

beror dels på att de flesta respondenter som intervjuats inte varit experter inom just 

tekniklösningar för att digitalisera underhåll samt att studien har ett strategiskt perspektiv.  

Vidare har fokus gällande säkerheten inom denna studie lagts på informationssäkerhet. 

Det finns andra delar av säkerheten som exempelvis anläggningssäkerhet och 

trafiksäkerhet som också kan påverkas av digitaliseringen. Framtida forskning skulle därför 
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behöva bredda säkerhetsbegreppet för att inkludera fler olika säkerhetsaspekter i vidare 

studier.  

Framtida forskning inom området behöver genomföras hos företag som redan har 

genomfört implementeringen av digitalt underhåll, till skillnad från pågående 

implementeringsprojekt som i detta fall för att verifiera resultatet av denna studie. 

Framtida forskning borde även undersöka kostnadsaspekten kopplat till de faktorer som 

identifierats. För att kunna fortskrida med arbetet kring de viktiga faktorerna bör denna 

transformation även visas genom en process, vilket skulle kunna underlätta 

implementeringen för organisationer. 
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APPENDIX 1 – Intervjuguide 

Allmänna frågor 

Datum 

Vad heter du? 

Vilket företag och i vilken stad jobbar du? 

Vad är din yrkesroll och vad innebär den? 

Vad har du för utbildning?  

Frågorna nedan ställs om kunskap om underhåll finns 

Hur fungerar underhållsprocessen nu? 

Vilka är de största utmaningarna när det gäller underhåll av bana?  

Vilka är de största utmaningarna när det gäller underhåll av teknikområde X? 

Om du fick fantisera fritt, hur hade underhåll sett ut i framtiden? Hur hade det gått till 

vid beslut om åtgärder? 

       – Gå mot att göra rätt underhåll vid rätt tid, exempelvis tillståndsstyrt underhåll 

 

Frågorna nedan ställs med fokus på digitalisering – mot Trafikverket om 

kunskap finns 

Vad är din definition av digitalisering? 

Vad ser du för möjligheter med digitaliseringen? 

– Vad är de största fördelarna med digitalisering? 

– Vad vill ni att digitaliseringen ska leda till? 

Hur ser du att digitalisering kan påverka underhållsarbetet? 

Finns det någon plan på var Trafikverket vill vara om 3-5 år? På längre sikt? 



II 

 

 – Vad har ni inom ert område? 

 – Stämmer digitaliseringsstrategin in på ditt område – hur ser det ut där? 

 

Vilken vilja och förmåga och möjlighet besitter Trafikverket för att genomföra 

digitalisering? 

 – Mjukvarufolk/hårdvarufolk exempelvis. 

Vilka är de största utmaningarna/hinder då man ska starta en digitaliseringsprocess? 

     – Regelverk, föreskrifter, pedagogiska insatser som måste göras, 

organisatoriska m.m. 

Vilken förmåga och möjlighet saknas i nuläget? 

Vill man sköta sådana projekt internt genom anställda eller externt med hjälp av 

konsulter? Vilka delar ska i så fall skötas externt/internt? 

Teknisk specifika frågor 

Hur går det till om man ska implementera digitalt underhåll av teknikområde XXX?  

     – Pilotprojekt som exempel 

I vilka delar av denna process skulle Trafikverket behöva extern hjälp? Vilket kan skötas 

internt? 

Hur öppna kan dessa system vara? Skulle Trafikverket vilja ha öppna system? 

     – Att man kan få in information från exempelvis väderstationer för att få 

bättre data 

Hur ser Trafikverket på äganderätten av data? Tillgång till data för intressenter? 

Driften av det IT-system som skapas, är det något man vill sköta internt eller externt i 

framtiden? 

– Kalibrering & underhåll av sensorer, big data analyser 



III 

 

Vilka funktioner, aktörer ser du skulle vara möjliga för att få in mer information/data? 

   – Väderstationer, tåg 

Vilken funktionalitet och kapacitet skulle vara viktiga att ha på sensorerna som sätts ut på 

teknikområde X? 

 – Batteritid, internetanslutning, säker sändning av data. Hur ofta 

informationen måste skickas. 

Hur ska Trafikverket bearbeta den stora mängd data som kommer in? Fånga, säkra, 

analysera. 
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APPENDIX 2 – Stöttande citat 

Teman och koder Respondent Stöttande citat 

1. Informationssäkerhet 

Riktighet 
 

R17 

Vi har säkerheten som följer med oss hela tiden… 
Sekretessfrågan är väldigt ny inom Trafikverket… 
Så det kan också vara att tänka på hur gör man ett 
tryggt system som inte går att tränga sig in i hur 
lätt som helst. För jag tänker ju bara om man kollar 
lite fram i tiden att just regelverken kommer att 
innefatta sekretess också. 

R15 

Hur ska man behandla den här informationen, hur 
ska man skicka den på ett säkert sätt? Och då är 
frågan, behöver den vara säker över huvud taget? 
Hur mycket nytta, är det någon som lyssnar av en 
IoT-sensor på ett växeldriv, då är frågan, hur 
intressant är det? 

Konfidentialitet 

R16 Vilken typ av information är nödvändig för vilken 
part. 

R5 
Men det är inte fritt och kommer troligtvis aldrig 
ligga öppet för alla att göra goda algoritmer för 
detta, det blir en begränsad skara. 

Tillgänglighet 
 

R10 

Jag tror inte att Trafikverket bara kommer att 
släppa det [data] öppet, fritt. Man är inne idag, det 
märker man att de blir väldigt hårt hållna, IT-
skandalen hjälpte ju inte till direkt om man nu ska 
vara lite… Se hur det ser ut idag, utan det känns 
som att man har varit i en fas där man har velat 
släppa ut mycket saker öppet men det känns som 
att man helt klart blivit mycket restriktivare till att 
bara dela med sig öppet av data.  

R6 

Jag tror att vi har haft en väldigt öppen syn på det 
här. Våra system har varit väldigt öppna. Man har 
naturligtvis varit tvungen att begära åtkomst till 
dem och så vidare men det har varit ganska enkelt 
att få tillgång till dem då. Men jag vill påstå att det 
där är historia nu för jag hör vibbar inom 
Trafikverket att även för oss så kommer det att bli 
en otrolig åtstramning vad vi som anställda får 
tillgång till och sådär. Jag tror att det kommer att 
bli ännu värre med det som vi, det som är utåt då 
externt blir ännu svårare. Så jag tror att vi kommer 
att få en mer tillknäppt värld när det gäller de där 
systemen.  

2. Regelverk och övervakning 

Säkerhetstillsyn R3 

Det finns en anledning till att järnvägen är 
regelstyrd, det är att konsekvenserna vid en 
olycka är stora. Om två tåg åker in i varandra eller 
om du får en urspårning… 
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R11 
Om du anser att det här är nödvändigt för att hålla 
igång säkerheten på anläggningen, då får du 
regelverksproblem. 

Insättning av ny teknik 

R11 

Blir du tvungen att stänga av järnvägen då för att 
nu har vi kopplat det här till vårat 
säkerhetstillstånd. Så att jag undviker helt och 
hållet att säga att det här ska förbättra säkerheten 
i anläggningen, utan det här ska förbättra 
underhållet. 

R20 

Regelverken blir egentligen en bromskloss. Eller i 
alla fall dagens regelverk. De är ganska fyrkantiga, 
fokuserar väldigt mycket på hårdvara, på 
produkter. 

Användandet av digital 
information 

R23 Många gånger ja. Det kan det vara. Och många 
gånger så behöver vi se över regelverken. 

R12 
Även regelverket är styrt utifrån den information 
man hämtar hem. Idag är regelverket gjort enligt 
besiktningsåtgärder vid fasta tidpunkter. 

3. Teknik 

Sensorval 
R4 

Trafikverket redan har idag som en bas för 
insamling av information från sin anläggning. Och 
man har egen kraftförsörjning, egen fiberoptisk 
kabelanläggning för hela anläggningen. Man har 
grundbehoven av elförsörjning och för att samla in 
data. 

R17 Det svåra är nog dels att identifiera vad man vill 
titta på och sedan hur det ska se ut. 

Analys av data 

R2 

Så jag skulle vilja säga att när man jobbar med big 
data och med avancerad dataanalys så ska man 
börja så brett som möjligt för att sedan kunna 
utesluta. Vad är det som faktiskt inte har betydelse 
för min modell och då kunna plocka bort det. 

R3 

Jag tycker att vi ska ha en ännu större öppenhet, 
men med säkra slussar. Att kunna hämta hem den 
informationen och sen göra mer forskning kring 
olika delar. 

Standardiserade 
plattformar 

R16 

För det har tidigare varit problem när en tredje 
part börja mäta så får vi något Excelblad eller 
någonting som är svårt att hantera. Men nu har vi 
faktiskt så att vi får in det till Optram som är vårt 
system för allt, samla all data då. 

R13 

Så vi använder standardiserade sätt för att 
exportera informationen. Man vill samla alla drift- 
och underhållsplattformer i en lösning. Istället för 
nu när man har ett 40-tal olika och då vill man 
samla in data i en gemensam lösning. 

4. Organisatorisk utveckling 



VI 

 

Intern utveckling 

R5 

Om man är van att hantera ritningar för att se hur 
saker ser ut och om man inte tidigare har någon 
vana att hantera anläggningsinformation så är det 
naturligtvis ett pedagogiskt steg, 
utbildningskompetenssteg kanske, att lyfta sig.  

R19 

Förändrade arbetssätt och då krävs det ju att man 
tar ett kliv även mentalt och kompetensmässigt, 
inte bara med olika system för det kommer ju 
inte… det är ju en utmaning. 

Extern utveckling 

R14 

Det handlar om att få med sig, kunna entusiasmera 
ett gäng. Och underhåll är en otroligt stor 
organisation, att faktiskt se nyttan att förändra sitt 
arbetssätt, förändra sina processer. Ja men du 
måste lansera en tro på och hålla i en vision av det 
du vill åstadkomma. Sedan är digitaliseringen ett 
medel för att åstadkomma den visionen.  

R10 

Men det är många företag som ska arbeta in de här 
processerna. Alltså det är många 
underhållsleverantörer som ska få in de här 
processerna i sitt dagliga arbete. Vi har en resa att 
göra och vi har gjort en lång resa, men 
entreprenörerna har knappt påbörjat den här 
resan inom järnväg. 

5. Arbetssätt 

Ändrad upphandling 

R2 

Det absolut allra mest handlar om, det är att se var 
någonstans skapas nyttan utav det arbetet man 
gör. Och vilken nytta är det faktiskt man är ute 
efter och hur ska det leda då, den här nyttan, till 
någonting som skapar värde vidare. 

R1 

Var skapar jag värde? Förstå värdeskapandet i en 
digitaliseringsprocess är jätteviktigt, att tänka ut 
tjänsterna. Tänk inte så mycket teknik, det är den 
största utmaningen. 

Starkare beställarroll 

R17 

Dels ser alla kontrakten olika ut av olika 
anledningar. Sedan är det också att man inte får 
glömma med entreprenörer och innovation och 
så, det är att de måste tjäna pengar på att vara 
innovativa och det är en utmaning. Det är helt hur 
man handlar upp det hela, man lägger upp det 
kontraktsmässigt… Dels hur kontrakten är 
utformade och att kontraktstiden är oftast för kort 
för att de ska våga investera i någonting. Men 
samtidigt så får vi inte har för långa kontraktstider 
för då hämmar vi konkurrensen, då är vi inte 
konkurrensneutrala. 

R23 

Ja i så fall måste man skriva betydligt längre 
kontrakt med entreprenören då. Och jag tror att 
vissa delar, vissa åtgärder som har bärighet på, där 
effekterna av att man inte gör de syns på väldigt 
lång sikt. Då måste man skriva fast dem så att man 
säkerställer att de genomförs. 
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Data och analys 

R14 

Låt säga att du ska handla upp ett underhåll av en 
järnvägssträcka, att då tillhandahålla uppgift om 
den här anläggningens status i ett rent maskinellt 
format och sedan säga att ni får själva göra er egen 
analys utifrån det här, varsågoda att lämna pris. 
Den marknaden finns, så mogen är inte 
marknaden idag utan vi måste ta ett antal steg för 
att komma dit. 

 

När vi klarar av att övervaka och få information 
från anläggningen, och plötsligt fångar akuta fel i 
anläggningen. Då måste man ha ett system som 
fångar det här, annars blir det som att man 
springer som en skållad råtta från punkt till punkt 
och åtgärdar när man plötsligt får så mycket 
information. Det gäller att hantera den här 
informationen. 

Samordning med andra 
projekt 

R25 

Det måste finnas någon väg in för data som blir 
tillgänglig för att skapa nya affärer eller kanske att 
skapa de här nya affärsmodellerna. I vissa fall, 
ingen kan betala för en data som de inte har 
användning av eller ser att de kan använda. Men 
om den finns tillgänglig så kan det faktiskt växa 
fram på något vis att man får någon användning av 
den. 

R12 

Det jag skulle vilja se är en tightare organisation. 
Den planeringen man gör för underhåll, den 
långsiktiga planeringen skulle ligga tillsammans 
med underhåll. Om man planerar långsiktigt i en 
organisatorisk del tillsammans med underhåll 
som är mer kortsiktigt. 

Resultat 

1. Förbättrad information om tillstånd 

Maskinell 
informationsinsamling 

R6 Men allting hänger på att den här 
inrapporteringen har varit riktigt då. 

R15 
Större maskinell hantering blir det ju, för att få 
bort variationer när människor gör saker. Det blir 
mer maskinell hantering, mer styrt på automation. 

Kontinuerlig information 

R16 

Och det jag tänker hållbarhet ur många aspekter 
men även med en anläggning som är 
funktionsduglig 100 % av tiden om man säger så. 
Och då gäller det att ha koll på anläggningen och 
agera innan det blir fel och så. 

R10 

Och utifrån det, de erfarenhetsvärdena, då är det 
precis också som du säger, då ska vi inte vara där 
och underhålla någonting när det har gått sönder 
utan det handlar ju om det här, dynamiskt 
underhåll men vi kanske kan kalla det för ett 
förberedande underhåll.  

Ny information R19 Och då kan man ju direkt tänka sig att det här 
digitala borde vara väldigt, finnas väldigt stora 
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möjligheter att tala om för Trafikverket att exakt 
så här är det.: det här är våran anläggning, den 
består av de här komponenterna, delarna och dess 
tillstånd är så här. 

R17 

Det är väldigt svårt att visa effekten av våra 
underhållsåtgärder…. Om man liksom i ett system 
visar, digitalt underhåll, tror jag mycket på just för 
då kan man se effekten av och följa upp hur vart 
det efteråt.  

Nya analysmöjligheter 

R16 

Då skulle man kunna jämföra mätresultat och se 
trender och på det sättet bedöma om punktslitaget 
har kommit tillräckligt långt för att göra någonting 
eller om det kan gå en period till då. Och där tror 
jag att vi kan utveckla ganska mycket. Vi har ju 
kommit en bit men där finns det mycket att göra.  

R13 

Och sedan kan man med hjälp av machine learning 
och AI dra slutsatser. För det är någonting som 
kommer med digitaliseringen, nästa våg, att man 
jobbar mer med artificiell intelligens och drar 
slutsatser av data. 

2. Ökad kapacitet 

Färre driftstopp 
R9 

Nej men underhåll måste ju verka utan att synas. 
Vi måste ju hela tiden på underhåll ha det trafikala 
framför oss, vi är till för att tågen ska gå i tid. 

R6 Vinsten i vårat fall är tillgänglighet. Inte ett tåg 
kommer att vara sent och så vidare.  

Samordnad planering med 
andra åtgärder 

 

R12 

Varje sånt här tillfälle kostar tid och en massa 
pengar och då att få underhållet att också tänka så, 
få med sig dem delarna i uppgraderingstillfällena 
också. Självklart så pågår det löpande underhåll, 
men det kan samordnas bättre med andra projekt. 

R21 
För att man ska kunna utnyttja banan optimalt och 
spåret så optimalt som möjligt så måste man 
kunna samplanera på ett annat sätt.  

3. Effektiviserat underhåll 

Starkare beslutsunderlag 

R13 

Om man vet vad man har så finns det ju en 
möjlighet att också prognosticera och planera 
framtida underhåll. Om man dessutom har 
kontroll på fel i anläggningen, alltså att de här 
komponenterna. 

R6 

Men sedan att ta alla de här systemen och den här 
informationen som vi till viss del får från 
entreprenören då, och göra den till rätt beslut, den 
är jättesvår. Den är jättesvår. Vi pratar om att mäta 
en verklighet och det är inte alltid så där jättelätt. 

Förebyggande underhåll R22 

Vi pratar ju mycket om att vi måste bli mer 
proaktiva. Vi är väldigt reaktiva i vårt underhåll 
idag, men att vi blir mer proaktiva och jobbar mer 
utifrån anläggningens tillstånd. Och det kräver ju 
förändringar i kontrakten också. 
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R11 

Och får du en förstörd ballast på grund av att vi 
inte gör rätt åtgärder i tid, då vill man byta ut hela 
spårväxeln. Fast egentligen är problemet att man 
har låtit kraften gå för långt ner till ballasten då. 
Om man hade gjort rätt åtgärder hade ballasten 
klarat längre livslängd. Så det är väl lite där vi ser 
att vi gör inte alltid rätt åtgärd i tid. 

Ökad beställarförmåga 

R15 

Vi har ju beställt tokigt. Om du låter konsulterna 
gå fria, då blir det full fart. Du måste hålla fast och 
vara stenhård på vad du beställer. Det är ju vi 
själva som inte har beställt riktigt. Och så hittar vi 
på egna små regelverk som gör att det blir väldigt 
dyrt. 

R17 
Det är så lätt att göra fel som man inte ser som man 
måste leva med i fem år. För det finns kryphål de 
kan utnyttja.  

4. Optimerade kostnader 

Ökad livslängd 

R5 

Om man alltid måste byta sin dator efter tre år på 
klockan, men den kanske hade gått i fyra och ett 
halvt, då har man skapat sig en onödig kostnad. 
Sen vill man samtidigt inte att den ska gå sönder 
efter fyra, och så stannar allting.  

R11 

Den andra utmaningen är att jag tror att vi skulle 
kunna ha en längre livslängd på hela systemet om 
vi gjorde rätt typ av underhåll. Som det känns nu 
så tappar man i livslängd på grund av att alla 
komponenterna. 

Ökad kapacitet 

R21 

När underhåll sker måste det ske otroligt effektivt. 
Och det innebär att planeringsperspektivet, 
styrningen när det kan ske, säkerställa att man 
liksom man kan inte åka ut och säga att nej gud jag 
har inte reservdelen med mig eller jag har inte rätt 
verktyg eller du vet, sådana här saker, den typen, 
det kan bara inte förekomma. 

R3 

Plus att man ökar kapacitetsutnyttjandet som 
kräver mer tid i spår, men vi får mindre tid i spår 
för att göra underhåll. Så för att kunna möta dem 
nya kraven och uppfylla vad vi ska göra och hur vi 
ska göra det måste vi effektivisera oss, och då kan 
digitaliseringen vara en möjlighet.  

Förebyggande underhåll 

R10 
 Ja precis, någon typ av förutspått underhåll, men 
så är det ju, att man ska veta när man behöver byta 
ut grejerna. 

R11 
För mig är den största utmaningen att det kostar 
för mycket. Liksom att vi inte gör åtgärderna som 
är mest kostnadseffektiva. 

5. Ökad hållbarhet R4 

Det övergripande, det visionära, är att vi vill bidra 
till att järnvägen ska få ett bättre rykte, fungera 
bättre och vara en given del i samhället i 
vardagspulsen. Den här dåliga negativa bilden 
som många har av järnväg, att den aldrig är i tid, 
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ska vi sopa bort, och göra det till någonting man 
kan lita på. 

R8 
Så det mesta vi lägger pengarna på det är 
bilåkning. Och får vi in data centralt så slipper vi 
åka så mycket 
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