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Några tankar om Underhåll

• Vad är Underhåll egentligen?

• Underhållets uppdrag?

• Följder av bristande underhåll?

• Vem ansvarar för underhållet?

• Exempel på bra underhåll

• Utmaningar och utvecklingsbehov inom underhållet?

Egna tankar och några bilder jag lånat

från de jag samarbetat med



Vad är Underhåll egentligen?

Underhåll enligt standarden SS-13306

PB: Hos många är UH en diversehandel



Vad är Underhållets uppdrag?

Säkerhet

På bästa sätt ta hand om anläggningen så att den 
fungerar som tänkt och behåller sitt värde

Var redo att möta anläggningsägarens 
behov av hjälp, rådgivning, 
förbättringsinsatser, …

Christian Clarin



Underhållets uppdrag – Upprätthålla säkerhet, miljö och hälsa



Underhållets uppdrag – Ta hand om anläggningen

Anläggningens
bruksvärde

Tid

Haveri – Avhjälpande underhåll

Förebyggande underhåll

Förbättringsarbete

Modifiering och uppgradering

Anläggningens brukandetid



Underhållets uppdrag – Till bästa totalekonomi (LCC/LCP)



Underhållets kompetenser kan även nyttjas för andra uppdrag
- om vi ”finansierar det”

• HMS-arbete

• Förbättringsarbete

• Driftoptimering

• Energieffektivisering

• Nyanskaffning av utrustning

• Hantering av farliga media

• Lagkravsuppfyllnad

• …



Konsekvenser av bristande underhåll – Förluster/ tappad 
produktion



Och när vi inte kan lita på vår produktionsprocess

”Innebär det kostnader som 
påverkar vår lönsamhet och 

konkurrensförmåga negativt”



Underhållsavdelningen är en av flera stödfunktioner

Underhållarens egenskaper

Kunnig
Serviceminded
Kommunikativ
Flexibel
Nyfiken
Förbättringssugen

Men alla har ett
ansvar för 
Underhåll!



Intern organisation Operatörsunderhåll och Specialistunderhåll

Operatörsunderhåll

Specialistunderhåll



Den totala ”underhållsorganisationen”



Underhåll – Ett bra exempel

Scania Industrial Maintenance AB tilldelades i år stora produktivitetspriset. Jerry Johansson 

som var Underhållschef hos Scania i Brasilien berättar:

Framgångsfaktorer

 Tydliga mål och ledarskap definierar och styr utvecklingen. Ibland finns en övertro på att 

den formella organisationen ska lösa allt

 Arbeta tillsammans med produktionen – kunden

 Ibland finns en övertro på teknik och lösningar. Jerry menar att vi har alla verktyg vi 

behöver, det handlar om att tillämpa dem! Jerry satsade på Utbildning
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Diskussion - Arbetet och de nya utmaningarna inom underhållet

Reaktivt
avhjälpande

Förebyggande
kalenderstyrt

Förebyggande
drifttidsstyrt

Förebyggande
tillståndsstyrt

Förebyggande
prediktivt

”Autonomt”
självlärande


