
  

  

 

Riksorganisationen Svenskt Underhåll 
Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, Telefon: 08-664 09 25 

kansli@svuh.se, www.svensktunderhall.se 

Workshop – Nyckeltal kopplade 
till underhållsprocesser 

Den 6 april 2017 

Spånga Center, Stormbyvägen 2, Spånga 

Tillämpning av SS-EN 15341 - Nyckeltal för Underhåll

När du vill följa upp underhållet och tillgängligheten, både internt och externt, behöver du 

en gemensam plattform i form av fördefinierade nyckeltal, KPI (Key Performance Indicators) 

som ger relevant data och statistik. Först då kan du jämföra äpplen med äpplen. 

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder härmed in dig till denna EFNMS workshop som 
innehåller utbildning om och beräkningar av nyckeltal kopplade till underhållsprocesser.  

Vid denna EFNMS workshop får du möjligheten att delta i en benchmarking som baseras på 

standarderna SS-EN 15341 - Nyckeltal för underhåll och SS-EN 13306 - Terminologi. 

Under dagen kommer du att få bekanta dig med viktiga nyckeltal kopplade till underhåll och 

de ingående processerna, t.ex. driftsäkerhet, tillgänglighet, stopptider, underhållskostnader. 

Lär dig att mäta och förbättra din underhållsprestanda!

Syftet med workshopen är att: 

 Öka förståelsen om nyckeltal för mätning 

av underhållsprocesserna.  

 Lära av andra samt sprida kunskap och 

erfarenheter genom benchmarking. 

 Deltagarna lär sig att beräkna olika typer 

av nyckeltal. 

Målet med workshopen är att: 

 Du har fått en ökad förståelse för viktiga 

begrepp och definitioner inom underhåll. 

 Du kan ta fram ett relevant beslutsstöd 

för dina underhållsprocesser med hjälp 

av nyckeltal. 

 Du förstår de nyckeltal som du har valt 

och hur de kan förbättras. 

 Du kan jämföra er nuvarande underhålls-

prestanda med andra företag. 

 Du ska kunna kommunicera underhålls-

prestandan internt för drift- och under-

hållspersonalen samt hitta förbättrings-

potentialer. 

 Utbyta erfarenheter med kollegor inom 

underhåll genom benchmarking. 

För att få en naturlig koppling till din egen 

verksamhet tar du med dig företagsspecifikt 

underlag för beräkningar av olika nyckeltal.  

 

   



  

  

 

Riksorganisationen Svenskt Underhåll 
Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, Telefon: 08-664 09 25 

kansli@svuh.se, www.svensktunderhall.se 

Program 

09:30 Registrering och kaffe. 

10:00 Introduktion och en presentation av deltagarna. 

10:15 Syfte och mål med denna workshop om nyckeltal kopplade till underhållprocesser 

och underhållsterminologi. Presentation av standarderna SS-EN 15341 - Nyckeltal 

för underhåll och SS-EN 13306 - Terminologi. 

11:00 Kaffe 

11:15 Processen för utvecklingen av nyckeltal, policy och strategier. 

12:00 Presentation av ett case med beräkning av nyckeltal i övningsföretaget "European 

Factory for Natural Molecular Systems". 

12:30 Lunch 

13:30 Workshop del 1: 

Ett gemensamt språk - Att förstå terminologin inom underhåll. En fördjupning och 

genomgång av standarden SS-EN 13306 - Terminologi. 

14:00 Workshop del 2: 

Standardiserade nyckeltal (KPI) – En solid grund för benchmarking inom underhåll. 

Beräkning av olika allmänna nyckeltal med utgångspunkt från eget underlag. 

14:30 Workshop del 3: 

Nyckeltal (KPI) för underhållets arbetsflöde och arbetsorderprocessen. Beräkning av 

nyckeltal kopplade till underhållsprocesser med utgångspunkt från eget underlag. 

15:00 Insamling av resultaten från workshopen och en jämförelse med bästa arbetssätt. 

Diskussion om de nyckeltal som har beräknats, hur kan vi tolka resultaten och vilka 

aktiviteter kan förbättra nyckeltalet? 

15:45 Utvärdering av workshopen. Har deltagarna skapat en högre nivå av förståelse? Hur 

går vi vidare med det fortsatta arbete? 

16:00 Workshopen avslutas 

Deltagaravgift 

I avgiften ingår deltagande i workshopen, kaffe och lunch samt tillhörande dokumentation. 

Deltagaravgift 3 500 SEK exkl. moms för medlemmar i Svenskt Underhåll. 

 4 500 SEK exkl. moms för övriga. 

Anmälan 

Du är välkommen med Din anmälan före den 24 mars via telefon, tel. 08-664 09 25 eller e-post, 

info@svuh.se. Ange namn, företag, postadress, telefonnummer, e-post samt faktureringsadress. 

 

 Välkommen!  

mailto:info@svuh.se

