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10 enkla steg  
hur du visualiserar underhåll

Öka delaktigheten!

HELDAGS-WORKSHOP

Workshopen är öppen för dig som arbetar i ett företag som är  
medlem i Svenskt Underhåll

10 SEPTEMBER

”Det ska vara lätt    
   att göra underhåll rätt”Torsten Ekström,  

Vd Svenskt Underhåll AB

Som medlem i Svenskt Underhåll får du möjlighet att:
• Aktivt vara med och utveckla nya tankesätt, metoder och verktyg för 

ökad driftsäkerhet.
• Ta del av aktuell forskning inom underhållsområdet och snabbt få 

kännedom om ny teknik.
• Föreläsa på någon av våra olika konferenser eller seminarier.
• Arbeta i någon av de kommittéer inom Svenskt Underhåll som har till 

uppgift att långsiktigt kunna utveckla underhållet i Sverige.
• Vara med i våra nationella eller internationella projekt.
• Delta i standardiseringsarbetet inom underhåll.
• Exponera er verksamhet i samband med våra aktiviteter. 

Som medlem i Svenskt Underhåll får du dessutom tillgång till:
• Sveriges största nätverk inom driftsäkerhet och underhåll för  

erfarenhetsutbyte.
• Intern och extern expertis inom underhåll för att få hjälp med att 

effektivisera underhållsverksamheten.
• Olika produkter och tjänster som är framtagna, utan vinstintresse, i 

samarbete med det Europeiska nätverket EFNMS.
• Aktiviteter och underhållslitteratur till medlemspris.
• Branschtidningen ”U&D” i digital form.

Bättre överskådlighet

Se samband!
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KOSTNAD
3000 kr exkl moms

I avgiften ingår deltagande på 
heldagsworkshopen, fika och 
lunch samt tillhörande doku-
mentation.

Anmälan sker via e-post till 
info@svuh.se. 

Ange namn på deltagare, 
företag, postadress, telefon-
nummer, e-post samt faktu-
reringsadress.

ANMÄLAN@

VAR
Solna

NÄR
10 septemberWorkshopen leds av Johan Lundell, som föreläser om och visua-

liserar underhåll i både Sverige och Norge.

Hans utgångspunkt är att information behöver ses för att kunna 
förstås snabbare och lättare, på samma sätt som hur kartor ofta 
slår vägbeskrivningar.

Tillsammans med sina kunder skapar och implementerar Johan 
med sitt bolag Nodd ett visuellt underhåll med instruktioner, 
uppmärkningar, skyltar, gränssnitt för visualisering av under-
hållsdata och mycket mer. 

Hans devis är: ”Sluta prata. Börja visa.” och på workshopen kom-
mer du få SE och GÖRA med målet att du ska LÄRA DIG hur lätt 
du visualiserar underhåll.

WORKSHOP-LEDARE

LÄR DIG PRINCIPER & METODER ATT VISUALISERA SÅ ATT DET BLIR LÄTTARE ATT...

Under dagen får du omväx-
lande se och arbeta med oli-
ka metoder för visualisering. 

Varje moment innehåller 
några visualiseringprinciper, 
följt av arbete, antingen själv 
eller i grupp.

Genom olika praktiska öv-
ningar kommer du förstå hur 
ord, bilder, illustrationer och 
fotografier kan göra informa-
tion lättare - och svårare - att 
förstå. 

I grupper får ni bland annat 
skapa 

• informativa planscher 

• vyer för beredning av  
arbetsordrar

UPPLÄGG1

   Varmt 
välkommen!

SAMARBETA

GÖRA RÄTT
5 — 8% av alla svenskar har 
dyslexi. Förstår de alla  
instruktioner?

Lär dig använda form för att 
betona, förstärka och tyd-
liggöra det som är relevant 
och viktigt. Gör det svårt att 
missa viktiga saker!

Bra, visuella uppmärkningar 
gör det dessutom lättare att 
komma ihåg.

FÖRSTÅ
I see betyder både  

jag förstår och jag ser.

När du visar när, var och 
hur något ska göras,  

 i samma vy, blir  
det lättare att se helheten.

ÖVERSÄTTA
Ritningar & musiknoter 
behöver inte översättas. 

Detsamma gäller bra  
symbolspråk. 

Genom att använda färre 
ord blir översättningar 

mycket lättare.

När du på ritningen på 
whiteboardtavlan visar det 
mest väsentliga från arbets-
ordrarna, får personal från 
produktion och underhåll 
samma bild.

Med ett digitalt, visuellt  
systemstöd från underhålls-
systemet tas varje beslut 
lättare och snabbare.

Använd 
kunskaperna

när du kommer 
hem

DIREKT

Analog visualisering 
Få tips om uppmärkning, skyltning och 
storbildsvisualisering på whiteboard- 
tavlor med planscher, magneter och 
notisar.

Digital visualisering
Vi går igenom vanliga mjukvaror och 
deras för- och nackdelar.

GÖRA SJÄLV

Anmäl dig  
IDAG!
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