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Hur hanterade 
basindustrin 
globaliseringen ?
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Vad är 
digitalisering?
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Vad är digitalisering?

• Datadrivet och 
automatiserat 
beslutsfattande
• Ta människan ur loopen

• Vi måste utmana och 
förändra våra 
arbetsprocesser 
fundamentalt
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Exemplet Arbetsorder

Arbetsorder

Mobil Arbetsorder

Preskriptiv Arbetsorder



Några exempel

• Analys av bilder från 
produktionen

• Prediktivt underhåll
• Produktionsutrustning
• Vagnar

• Övervakning av elmotorer
• Använda AI som 

styrsystem för maskiner
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Advanced analytics applikationer



Fundamentet
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Hur tänker vi
Vad behövs för att ta oss mot digitalisering

• Se det som ett hus där förmågan datadrivet och 
automatiserat beslutsfattande finns på översta 
våningen
• För att ta oss dit behövs varje våning

• Exempel på våningar
• Driftsäker och agil IT-miljö
• Datainsamling i nära realtid
• Data sjö
• Kvalitetssäkring av data
• Analytics
• Avancerad analytics och automation

• Digitalisering sker här och nu med kontinuerlig 
förmågeförbättring på varje våning

• Data är det nya ”operativsystemet”
• SaaS  → AaaS



Vägen framåt
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LKAB Industrial Metaverse

• Case
• Holistiskt förhållningssätt

LKAB NXTLVL



LKAB Industrial Metaverse

• Level 3
• Holistiskt förhållningssätt
• Inte en konsument VR värld 
• En digital representation av LKAB i 

nära realtid. 
• Navigator for 

• Konstruktion
• Planering
• Produktion
• Dashboards
• Rapportering
• 3D
• Modeller
• Datakällor

• Vi måste samtidigt hantera vårt 
historiska arv och den nya framtiden 
så stöd för många verktyg är viktigt

LKAB NXTLVL



Förmågorna är en förutsättning

• MBA (Modell Baserat Arbetssätt)
• Processindustrin måste göra det på 

kostnads och resurseffektivt sätt
• Digitala representationer måste 

skapas och koppla upp sig mot 
fysiska sensorer automatiskt

• Olika krav för nya och gamla
anläggningar

• Inköp av nya anläggningar
• Anbudsförfrågan är en databas 

istället för dokument
• Nya standarder för 

anläggningsmärkning och 
datamodeller för processindustrin
• Interoperability

• the ability of computer systems or 
software to exchange and make 
use of information
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