


Välkommen till  
Svenskt Underhåll!
Sverige måste fungera och det gör det tack 

vare underhållsbranschen. Ett stort ansvar, 

och det ansvaret samlar vi på Svenskt 

Underhåll och ger en stark röst. Våra med-

lemmar finns över hela landet och ser varje 

dag till att allt fungerar som det ska utan 

avbrott. Svenskt Underhåll skapar opinon, 

kämpar för våra medlemmars rättigheter, 

formar framtidens arbetskraft och arbetar 

internationellt. Dessutom skapar vi ett 

exklusivt nätverk för branschfolk. 

 Broschyren som du nu håller i din hand 

 kommer ge dig massor med information 

kring vad vi gör, vad vi står för och hur vi 

stärker underhållsbranschen både nationellt 

och internationellt. Du kommer bland annat 

få läsa om vår roll inom den akademiska 

världen, hur vi verkar på EU-nivå, hur vi stöttar 

våra medlemmar och varför underhåll är så 

otroligt viktigt. Vår vision är att Sverige ska 

ha ett underhåll i världsklass. Följ med på 

vår resa!
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För en effektiv, störningsfri  
och hållbar framtid
Vår syn på underhåll är att det är 
en viktig del för en hållbar produktion. 

Vi hjälper dig att gå från akuta åtgärder 
till en bättre planerad verksamhet med 
ökad tillgänglighet. 

Vi är er partner inom underhållsutveckling.

Läs mer på midroc.se

Midroc Project Management ett konsultföretag som utvecklar och leder projekt inom energi, industri och samhällsbyggnad.  
Idhammar, som är en del av Midroc, är ett ledande utvecklingsföretag inom Underhåll och Asset Management

”Vi är våra medlemmar och vår vision är att Sverige
 ska ha ett underhåll i världsklass.”
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Rådgivning
Utbildningar
Ytskyddsdagarna
www.ytskyddsakademien.se

4 



Riksorganisationen Svenskt Underhåll vänder sig 

till anläggningsägare, leverantörer av produkter 

och/eller tjänster, akademier, myndigheter och 

verk samt andra intresseorganisationer som verkar 

för en ökad driftsäkerhet och hållbar utveckling. 

Fördelarna med att vara medlem är många och 

kanske mest uppskattat är tillgången till det breda 

nätverk av branschfolk. Svenskt Underhåll anordnar 

regelbundna träffar i form av seminarier och 

konferenser där vi får chans att utbyta erfarenheter 

med varandra. Dessutom håller vi i Underhålls dagarna 

som är ett av våra mest populära event. 

 Svenskt Underhåll fungerar också som rådgivare 

och sambandscentral. När en medlem har ett problem 

som behöver lösas eller support i ett projekt är  

det inte ovanligt att de vänder sig till oss eftersom 

vi har en översikt över underhållsbranschen. 

Många av våra medlemmar ser vår input i dessa 

frågor som mycket värdefull. Sedan innebär också 

medlemskapet att man får förmånliga priser på 

bland annat litteratur och inträden på våra event 

samt tillgång till medlemsexklusivt material som 

vår nätverksportal och våra initierade bloggar om 

underhållsbranschen.

Medlemskapet i Svenskt Underhåll signalerar att 

du som medlem har branschen i ryggen. Det är en 

kvalitetsstämpel gentemot era kunder och en 

hjälpande hand när du behöver den. Det är vi som 

sätter kunskapsnivån för branschen.

Medlemskapet – vår kvalitetsstämpel

”Fördelarna med att vara medlem är många 
och kanske mest uppskattat är tillgången till 
det breda nätverk av branschfolk.”
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Planerat underhållsstopp eller akut haveri – 
Pichano Teknik har lång erfarenhet av att snabbt vara 
på plats hos kund, redo för problemlösning i alla lägen. 
Arbetsledning från start till mål är en av våra specialist-
tjänster och vi kan se till att projektet bemannas rätt, 
även vid tidspress. I våra expertområden ingår även 
pumpar och metallisering, alltså termisk sprutning 
som skyddar och minimerar underhållskostnader.

Vår personal är erfaren, kunnig, säkerhetsmedveten 
och engagerad. Vi sätter stort värde på långsiktiga 

relationer där vi kan föreslå förbättringar som 
ökar våra kunders effektivitet. Nära samarbete 
med Pichano-koncernens övriga bolag gör oss till 
er kompletta industripartner, redo för leverans 
med kvalitetssäkrad kompetens och full flexibilitet. 
Välkommen att kontakta oss!

Magnus Oscarsson, operativ chef
070-554 21 55
magnus.oscarsson@pichano.se

Med högsta säkerhet i fokus verkar Pichano Teknik som service- och 
renoveringspartner på industriuppdrag i hela landet. Fältservice och mobil 
bearbetning ute hos kund är vår specialitet. Vi utför även högt kvalificerade 
tillverknings-, reparations- och montageuppdrag i våra välutrustade verkstäder.

PICHANO-KONCERNEN

Helhetslösningar med 
full kontroll och kompetens
Pichano är en fullservicekoncern 
som utför uppdrag inom verkstad, 
underhåll och byggnadssmide, främst 
för kunder inom tillverkningsindustrin. 
Våra medarbetare bär på stor kunskaps-
bredd. Om underlag saknas för ditt 
projekt, kan våra konstruktörer hjälpa till. 
Tillsammans löser vi problem flexibelt 
och långsiktigt på en stor geografisk yta.

Verkstadskraft för nytillverkning
och reparation
Pichano har egna anläggningar med verkstadsytor 
på totalt 17  000 kvadratmeter i Husum, Härnösand, 
Timrå, Sundsvall och Gävle. Koncernen omsätter 
150 miljoner kronor, har 115 anställda och innehar 
ISO 9001, ISO 3834 samt SS-EN 1090-EXC 3.
Pichano skapar hållbara lösningar och sätter 
säkerheten främst hela dagen, varje dag.

Våra bolag:
› Pichano Teknik AB med enheter i Husum, 

Härnösand, Sundsvall och Gävle

› SuncoTech AB, Härnösand

› Fromells Service, Sundsvall

› Fromells VIP-teknik, Timrå

› Sunds Mekaniska, Sundsvall

KVALIFICERADE 
HELHETSLÖSNINGAR 

inom verkstad, 
underhåll och 

byggnadssmide

Besök oss på www.pichano.se

På uppdrag hos SCA
Pichano ansvarade för demontering av 
pappersmaskin PM5 vid SCA Ortvikens 
pappersbruk våren 2021.

PICHANO TEKNIK

Komplett servicepartner 
med specialistkunskaper
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Syftet med kommittén för kompetensutveckling är 

att aktivt påverka utvecklingen av kompetens inom 

underhåll och driftsäkerhet. Vi gör det genom att 

påverka utbildningsplaner och kursinnehåll och skapar 

förutsättningar för kompetensutvecklingen av fram-

tidens underhållspersonal. Kompetensutvecklingen 

kan ske både på operativ och strategisk nivå.

 – Vi har ofta varit drivande i europeiska projekt 

som verkar för validering av underhållskunskap. 

Kommittémedlemmarna diskuterar fram vad som  

är viktigt att vi som förening lyfter fram och driver 

och här blir vi verkligen medlemsstyrda, säger 

kommitténs ordförande Ingemar Andréason.

Kommittén fungerar också som brygga mellan 

anläggningsägare och skolor och bidrar med ett 

viktigt nätverk. 

 – Svenskt Underhåll har alltid fokuserat på  

att påverka en kontinuerlig tillväxt av underhålls-

personal. Vi ser skiftningar i behov och behöver 

vara med och påverka att bra och relevanta 

 utbildning finns på plats. Det handlar både om 

kompetensutveckling av personer nya i branschen 

men även om de som vill vidareutveckla sig till 

högre positioner.

Kompetensutveckling

”Svenskt Underhåll har alltid fokuserat 
på att påverka en kontinuerlig tillväxt 
av underhållspersonal.”

Den här platsen kan bli din

Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

SYNS HÄR!

Svenskt Underhålls arbete nationellt utgår från kommittéer med olika 
ansvarsområden. Det är i dessa kommittéer som grunden för vårt  
arbete utåt mot våra medlemmar och deras kunder läggs. 

Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Detta kunde varit  
ditt budskap...
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”Vi hjälper våra medlemmar genom att 
svara på direkta frågor om enskilda 
detaljer kring och i standarderna...”

Arbetet med standardisering i branschen är viktigt 

för både kvalité och den framtida utvecklingen. I vår 

kommitté för standardisering arbetar vi kontinuerligt 

för att ta fram ett gemensamt språk för underhållet i 

Sverige, berättar kommittéordförande Kristian Wendt. 

 – Att ha ett enhetligt språk att utgå ifrån är viktigt 

när det kommer till förvaltning av anläggningar till mer 

specifikt att hålla anläggningar tekniskt tillgängliga. 

Man kan säga att standardisering är själva arbetet 

med att få till en bättre verksamhet, säger  

Kristian Wendt.

 Standardisering behövs när verksamheten behöver 

förbättras. Svenskt Underhåll har en plats i SIS 

(Svenska Institutet för Standarder) tekniska 

 kommitté 113, underhåll, så Svenskt Underhåll är 

ständigt uppdaterade om det senaste i branschen.

 – Vi hjälper våra medlemmar genom att svara 

på direkta frågor om enskilda detaljer kring och i 

standarderna och att utgöra bollplank kring hur 

ett införande skall ske. Dessutom har vi kommitté-

möten där alla  medlemmar är välkomna. Sedan har 

vi seminarier kring standarderna och vi ger också 

ut Underhållshandboken som är en sammanfattning 

av bl. a standarderna. Underhållshandboken är i 

ett enkelt och lättanvänt format som sammanfattar 

de väsentligaste underhållsbegreppen. Den finns 

tillsammans med annan litteratur att köpa på 

Svenskt Underhålls hemsida, svuh.se

Standardisering

”Underhållshandboken är i ett enkelt och 
lättanvänt format som sammanfattar de 
väsentligaste underhållsbegreppen.”
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Framtidens underhåll
I kommittén för framtidens underhåll diskuteras de 

stora frågorna – hur ska branschen utvecklas och 

hur ska underhållsbranschen på bästa sätt för bereda 

sig för att möta de utmaningar som kommer i 

samband med digitalisering och AI? Vi står inför 

en stor om vand ling och kommitténs arbete är 

omfattande. En gång i månaden träffas kommittén 

för att hitta prioriterade områden, berättar Conny 

Ohlson, kommitténs ordförande.

 – Vi arbetar kontinuerligt för att ta fram under-

lag och material för våra medlemmar. Det kan vara 

allt från hur underhållsorganisationen kan se ut till 

hur en hållbar underhållsvision. En sak som vi har 

lyft just nu är just hållbart underhåll och där har vi 

massor med spännande saker på gång, säger Conny.

Hur arbetar ni i kommittén?
– Vi har digitala möten men har som mål att snart 

träffas fysiskt igen. Vi genomför workshops där  

vi identifierar områden som ska prioriteras för att 

leverantörer ska kunna utveckla produkter som 

stödjer detta.

Vad är ert mål med kommittén?
– Vårt mål är att vi inom kommittén ska vara 

vägledande inom Sverige och visa vart och hur  

vi arbetar inom underhåll 2030. Vi vill vara  en 

naturlig kommitté som alla medlemmar väljer  

att kontakta och där vi kan visa vägen framåt.
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En mycket viktig del i Svenskt Underhålls arbete är 

att säkerställa att människor arbetar på ett säkert 

och tryggt sätt. I dag är det tyvärr inte så, varje år 

skadas och dör anställda inom underhållsbrans-

chen och säkerhet är ett ständigt prioriterat 

område. Från Svenskt Underhålls sida arbetar vi 

för att samla kompetens och sprida information till 

våra medlemmar.

 – Vi har lyssnat på våra medlemmar och hör att 

detta ständigt är aktuellt. Vi vill samla våra experter 

från medlemsföretagen för att gemensamt skapa 

medvetenhet och sprida goda erfarenheter,  

säger Svenskt Underhålls ordförande Mia Ilkko.

 Tillsammans med medlemmarna hoppas Mia 

Ilkko att kommittén ska hitta vägar framåt för en 

säkrare bransch. 

 – Sverige är i framkant när det gäller arbets-

säkerhet i underhållsbranschen, dock finns det 

alldeles för många möjligheter till risktagningar  

vid just underhållsjobb och det sker allt för ofta 

underhållsrelaterade olyckor. Vårt mål i kommittén 

är att belysa mängden underhållsrelaterade  

olyckor, öka medvetenheten och därifrån sätta  

vår agenda, säger Mia Ilkko. 

Att Sverige ska arbeta med ett hållbart underhåll 

är centralt för både industrin och näringslivet. Här 

arbetar kommittén utifrån FN:s globala mål för ett 

hållbart samhälle i både det långa och korta 

per spek tivet. Sverige står idag inför en stor    

energi- och miljöomvandling och där har under-

hållsbranschen en viktig roll att spela, menar 

ordförande Mia Ilkko.

 – Vi har allt tänkt på underhåll ur ett hållbarhets-

perspektiv i branschen men nu behöver vi gå 

längre i ett förklara underhållets betydelse för  

att klara många av de miljömål som våra politiker 

har beslutat om. Vi kommer göra det genom att 

definiera Hållbart Underhåll, skapa temadagar  

och bygga nätverk.

Svenskt Underhåll ska marknadsföra  
sig och skapa debatt. 
– Vi vill nå ut med underhållets betydelse, bidra  

till en mer hållbar tillgångsförvaltning för våra 

medlemmars anläggningar och skapa opinion, 

säger Mia Ilkko.

Säkerhet i underhållsarbetet

Hållbart underhåll

”Från Svenskt Underhålls sida arbetar 
vi för att samla kompetens och sprida 
information till våra medlemmar.”
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DRIFT
KLART

UNDERHÅLL OCH
ANLÄGGNINGSSTÖD

PROJEKTLEDNING - PROJEKTERING - GENOMFÖRANDE

Driftklart erbjuder tjänster för att möta
era behov i projekt och förvaltning av
större anläggningar inom industri,
engergi och infrastruktur.

Vi är ett specialiserat bolag med expertis inom:

• Projektledning av komplexa underhållsprojekt

• Riskanalyser, ATEX, insatsplaner och arbetsmiljöarbete

• Expertstöd för underhållssystem

www.driftklart.se Tfn 040 79 777 info@driftklart.se

Vi"

"

ÄLSKAR
era
anläggningar
och gör allt för
att få kärleken
besvarad

”Målet är helt enkelt att  
samla underhållsbranschen i 
aktiviteter som ska vara både 
roliga och fortbildande...”
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Underhållsingenjör 
– ett bristyrke, bli klar om 2 år!
 

Efter utbildningen kommer du att kunna  
söka arbete inom kärnkraft/värmeverk,  
pappers- och massaindustri, fordonsindustri, 
livsmedelsindustri, järn- och stålindustri,  
gruvindustri samt kemi- och plastindustri.

Ansök via vår webbplats: www.hc.arboga.se

HÖGSKOLECENTRUM
V U X E N U T B I L D N I N G  I  A R B O G A

Så samlar vi  
underhållsbranschen
Svenskt Underhåll skapar ständigt förutsättningar för 

nätverkande och möjligheter för våra medlemmar 

att ta del av nya infallsvinklar. Vi gör det genom 

att anordna seminarier, workshops, studie besök 

och temadagar. Målet är helt enkelt att samla 

underhållsbranschen i aktiviteter som ska vara 

både roliga och fortbildande och det är ofta som 

våra medlemmar själva finns med som föreläsare. 

Vår uppfattning är att det är i samtal som förändring 

sker och vi märker att ofta  kommer man till våra 

event ovetandes om att man har massor med frågor, 

men upptäcker att man kommer hem mycket 

rikare. Att nätverka och utbyta erfarenheter är 

dessutom ett både billigt och effektivt sätt att 

utvecklas på. 
 

Vår framgång bygger på att vi har örat mot 
marken, fångar in nyheter och delar det med  
våra medlemmar.
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Vi samlar stora delar av underhållbranschen under 

vårt paraply. Det är allt från stora internationella 

aktörer till lokala industrier. Vi ser det som vårt 

uppdrag att vi ska samla allas röster och agera 

utåt mot politiker och beslutsfattare i form av bland 

annat opinionsbildare. Vi är stolta över att vi gör 

skillnad och det är ett ansvar som vi aktivt söker 

och tar på oss. Vi deltar i externa nätverk som arbetar 

med samma frågor och påverkar EU genom att 

vi driver EU-projekt. Vårt mål är att gå rakt in i 

näringslivsdepartementet med vår opinionsbildning 

och vi har kommit en bra bit på vägen.

Idag är vi remissinstans när det ska beredas 

politiska förslag, vi deltar i arbetet att ta fram 

riktlinjer i det internationella standardiseringsorganet 

CEN och vi har ett kontinuerligt samarbete med 

Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskolan 

där vi påverkar utbildningarna. 

 Vårt opinionsarbete ska ske både regionalt, 

nationellt och internationellt. Det är vårt ansvar att 

föra fram medlemmars talan i de stora frågorna 

och faktum är att människor, instanser och politiker 

vill höra vad vi tycker. 

Vårt ansvar som opinionsbildare

”Det är vårt ansvar att föra fram medlemmars talan  
i de stora frågorna och faktum är att människor, instanser 

och politiker vill höra vad vi tycker.”
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Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våta auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen  
erbjuder helhetslösningar medlyftutrustning, leasing, montage, service 
och utbildning av din personal.  
Låt oss ta hand om det viktigaste så att du kan lägga energi på annat.

Läs mer på abus-kransystem.se

Vikten av det viktigaste

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE
JJ GRUPPEN & CARLHAG
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Med lokal närvaro på 24 orter är vi marknadsledande inom industriservice i Sverige. 
Vi erbjuder kompetens inom underhåll , engineering, komponentservice, maskinbearbetning, industrirör och automation.  
Som strategisk partner inom energy och maintenance management blir vi din långsiktiga partner med resultatgarantier.

jernbro.com    010-483 00 00    info@jernbro.com

Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri att producera säkrare, effektivare och mer hållbart

Svenskt Underhåll är medlem i European Federation of National Main tenance 

Societies, EFNMS, som är en paraplyorganisation för alla systerorganisationer 

till Svenskt Underhåll. EFNMS anser att underhåll är av största vikt för 

produktion och handel, för miljö och för hälsa och säkerhet.

 I dagsläget är 24 länder i Europa med och Svenskt Underhåll har en 

styrelseplats i Board of Directors. Vi har alltid varit väldigt aktiva i gemen-

samma arbeten inom EFNMS vilket  ger att vi har en märkbar röst i det 

europeiska samarbetet. 

 Varje jämnt år håller EFNMS en kongress där experter från hela världen 

deltar, ett bra tillfälle för våra medlemmar med vår rabatt att besöka en 

spännande arena. EFNMS har tack vare sin breda kompetens grenar ut i 

världen. Det är ofta som utomeuropeiska länder hör av sig till organisationen 

för att få råd och Svenskt Underhåll ser sin medverkan i EFNMS som ett 

bra sätt att påverka vår omgivning internationellt. Vår övertygelse om att 

det är genom samtal som vi påverkar som mest och bäst når sin fulla 

potential genom samarbeten likt EFMNS. 

 EFNMS är i sin tur medlem i GFMAM - Global Forum on Maintenance 

and Asset Management, där motsvarigheter till EFNMS från de andra 

världsdelarna är medlemmar.

Internationell samverkan 
för en stark utveckling

 17 



Precis lika viktigt som det är att kommunicera utåt 

så är det viktigt att vi kommunicerar inåt, gentemot 

våra medlemmar och andra intressenter inom 

branschen. Vi gör detta på flera olika sätt. Varje 

månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till tusentals 

personer om vad som har hänt inom Svenskt 

Underhåll den senaste tiden. Nyhetsbrevet 

innehåller reflektioner kring aktuella frågor, vad vi 

gör och vilka projekt som pågår samt ett kalenda-

rium för kommande event. Här finns också möjlig-

heter för medlemmar att vara med och påverka 

innehållet, är det någon som har ett aktuellt ämne 

kan man alltid höra av sig till kansliet och lyfta detta.

 En mycket uppskattad del av vår kommunikation 

ut mot våra medlemmar är de brevutskick som 

görs med jämna mellanrum. Svenskt Underhåll har 

bland annat skickat ut både sommar- och vinter-

presenter och ibland någon särskilt intressant bok 

om underhållsbranschen.

Dessutom har vi en sida i tidningen Underhåll och 

Driftsäkerhet som utkommer 6–7 gånger per år. 

Sidan innehåller artiklar, kalendarium och information 

om viktiga händelser, exempelvis den tentamen vi 

håller för att våra medlemmar ska kunna få sin 

certifiering.

Vår kommunikation med våra medlemmar

”Varje månad skickar vi ut ett  nyhetsbrev till 
tusentals personer om vad som har hänt inom 
Svenskt Underhåll den senaste tiden.”
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Automatisera planering, ruttoptimering, prioritering av jobb & resurser. 
Nyfikna? Besök: www.prevas.se/faltservice

- Optimera arbetssätt & era leveranser
- Öka ert hållbarhetsfokus genom minskat slöseri
- Bättre interaktion med era kunder
- Öka era intäkter & var en arbetsgivare i framkant
- Stenkoll på förråd, lager & logistik

Låt oss få inspirera er med marknadens bästa helhetslösning 
för fältservice, digitalisering och mobilt arbetssätt!

Chilla, 
låt systemet göra jobbet
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Vi är ett innovativt svenskt mjukvarubolag inom ärendehantering och fältservice. Vår bransch växer med energi och industriellt 
underhåll som huvudmarknadssegment. Vi använder teknik i framkant, specialistkompetens och våra 20 års erfarenhet för 
att erbjuda smarta och användarvänliga lösningar som är byggda för att hantera ständiga förändringar och kundernas unika 
behov.  ismobile.com

Optimerad planering och 
automatiserade processer

Mobilt stöd med 
information, 

realtidsrapportering och 
underlättande AI

Integration med befintligt 
systemlandskap

Samarbetshubb  
för underleverantörer  

och kunder

Öka effektiviteten 
med ett digitalt nav 
för ärende- och 
arbetsorderhantering  

Vårt system för ärende- och 
arbetsorderhantering möjliggör ett säkert 
och informationsdrivet samarbete mellan 
kollegor och underleverantörer genom 
hela flödet, från att ärendet skapas till 
faktureringsunderlag. 

Smarter. Human. Agile.

”Jag tror att Svenskt Underhåll är en viktig 
aktör för att man samlar så många medlemmar 
och har överblick för alla typer av miljömål”

20 



Gör rätt underhåll i rätt tid!

Planera, följ upp och förbättra underhållet.

Minska resursslöseri och nå bra resultat.

Genom att göra rätt underhåll i rätt tid.

Underhållssystem Vägledning IoT / Industri 4.0

Idus.se

Europafilter har varit medlem i Svenskt Underhåll under 

fem år. I deras arbete med att ta fram olje renings-

system har de en tydlig koppling till underhålls-

branschen och ser stora fördelar med sitt medlem-

skap, berättar försäljningschefen Mats Norling.

 – Svenskt Underhåll är en plattform som samlar 

kunder, leverantörer och fackfolk inom underhålls-

området och vi är en leverantör som verkar i ett 

område med en teknik som inte är vedertagen 

som standard. Därför är det viktigt för oss att få 

vår teknik känd hos all form av underhållspersonal 

och hos beslutsfattare inom industrin. Genom 

Svenskt Underhåll får vi förutsättningar för det,  

de har ett bra fokus på vad industrierna efterfrågar. 

 Att svenskt underhåll riktar sig mot akademien 

och fungerar som agendasättare är andra stora 

fördelar som Europafilter ser.

 – Jag tror att Svenskt Underhåll är en viktig aktör 

för att man samlar så många medlemmar och har 

överblick för alla typer av miljömål. Där kan de 

vara en väldigt dragande faktor mot både politiker 

och ägare så att man prioriterar dessa frågor på 

ett sätt som man inte har gjort hittills. Att man 

dessutom har ett gott samarbete med forskningen 

och högskolorna gör att man kan driva dessa 

frågor framåt ytterligare, säger Mats Norling.

Vad känner ni att ni får ut av 
 medlemskapet?
– Framförallt nätverkandet. Vi får träffa många av 

våra kunder på träffarna som Svenskt Underhåll 

anordnar och på dessa träffar har man redan med 

sig från början att fokus ligger på underhåll.

”Bra fokus på vad industrierna efterfrågar”

”Vi får träffa många av våra 
 kunder på träffarna som  
Svenskt Underhåll anordnar...”
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Prevas är ett utvecklingshus som hjälper branscher 

att utveckla sin teknik. Nyligen fick de en förfrågan 

om att hålla ett frukostseminarium på temat 

”Framtidens underhåll” och det blev så uppskattat 

från alla parter att de beslutade sig för att gå med 

i riksorganisationen.

 – Diskussionerna och dialogerna som följde efter 

seminariet medförde att vi ville vara medlemmar 

”på riktigt”. Detta i syfte att fortsätta inspirera i hur 

framtidens underhåll ser ut och vilka utmaningar 

samt möjligheter det för med sig. Vi är med både 

för att lära och förstå branschens behov bättre och 

för att vi har något att erbjuda övriga organisationer 

som är medlemmar, säger Amrish Kubavat, 

 Affärsutvecklare & verksamhetsutvecklingskonsult 

på Prevas.

 Prevas ställs många gånger inför stora och 

problematiska utmaningar som deras kunder 

brottas med och erbjuder då en lösning där plane-

ring och organsering gällande underhåll arbetas 

om. Amrish Kubavat berättar att det då behövs 

både erfarenhet och uppfinningsrikedom, något 

som också finns inom Svenskt Underhåll och där 

man kan ha ett utbyte.

 – Det vi efterfrågar från Svenskt Underhåll är att 

de ska vara en gemensam arena för alla som vill att 

underhåll skall stå högt upp på agendan och att ett 

bra effektivt underhåll skall ses som en investering, 

inte en kostnad. Vi tror att det är viktigt att det både 

finns en gemensam röst och plattform där medlem-

marna kan synas och höras. Jag upp lever att flera 

av de frågor som Svenskt underhåll tar upp berör 

flera inom branschen. Att ha en gemensam platt-

form och synliggöra viktiga frågor som medlemmar 

både kan identifiera sig med och känna samhörig-

het kring tror jag skapar utveckling.

”Att synliggöra viktiga frågor skapar utveckling”

”Det vi efterfrågar från Svenskt Underhåll är att 
de ska vara en gemensam arena för alla som vill 
att underhåll skall stå högt upp på agendan...”
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ERA MASKINER ÄR  
VÅRA MASKINER 

Skellefteå

Örnsköldsvik

Östersund

Hudiksvall

Gävle

Falun

Vi är er naturliga samarbetspartner  
inom service och underhåll av maskiner 
för metallbearbetning. 
Vi är märkes oberoende och kan erbjuda service på de flesta 
maskinmärken. Vi har även nära samarbeten med flera ledande 
maskinleverantörer. Vi vill vara din servicepartner för såväl 
långsiktiga relationer som enstaka insatser. Det är era behov 
som bestämmer formen för omfattningen av samarbetet.

Vårt huvudkontor finns i Örnsköldsvik men våra tekniker är 
stationerade på flertalet orter vilket gör att vi finns nära våra 
kunder. 

Vi utför bland annat akut service, förebyggande underhåll, 
maskinsäkerhetsanalys, maskinflytt, renovering/uppgradering, 
precisionsmätning, konslipning.

Tegelbruksvägen 10, 891 55 Arnäsvall  •  0660-26 65 70  •  info@maskincentrum.com  •  www.maskincentrum.com
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Institutionen för maskinteknik vid Linnéuniversitetet ger högskoleingenjörsutbildningar i maskinteknik 
samt i industriell ekonomi, magisterutbildning i maskinteknik och fristående kurser på grund, avancerad 
och forskarutbildningsnivå.
Vi har också många aktiva forskare och letar ständigt efter externa samverkansparters. Forskning bedrivs 
inom strukturdynamik, smart e-maintenance, materialmekanik, materialteknik och industriell ekonomi.

Utbildning, forskning, forskarutbildning och 
samverkan – Institutionen för maskinteknik

”Under många år har man bara 
sett underhåll som en kostnad 
och det har inte riktigt framgått 
hur viktigt det är...”
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Stockholm Exergi 
är stockholmarnas 
energibolag
Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens 

tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Vi har cirka  

700 anställda, från Sigtuna i norr till Högdalen i söder. Vi som arbetar  

här har många olika kompetenser och arbetsuppgifter. Vi jobbar  

framförallt med drift och underhåll av våra anläggningar, med system-

optimering, logistik och projektledning och med kundrelationer och 

marknad. Vissa arbetar skift för att våra anläggningar ska fungera dygnet 

runt, andra jobbar vanlig kontorstid. Vår gemensamma drivkraft är att 

göra Stockholm mer hållbart. 

Vi söker alltid kompetenta och ansvarsfulla  

medarbetare inom underhåll.

Alla våra lediga jobb hittar du på stockholmexergi.attract.reachmee.com

På vår karriärsida kan du läsa hur våra medarbetare beskriver sin arbetsdag hos oss: 
stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/traffa-dina-framtida-kollegor

Följ oss gärna via Linkedin där vi berättar om vår verksamhet: 
linkedin.com/company/stockholm-exergi stockholmexergi.se

”Ett sammanhang där man 
får utbyta  erfarenhet, idéer 
och få inspiration ifrån”

– I mitt arbete ingår underhåll som en stor del,  

där jag ansvarar för tekniskt underhåll av maskiner, 

fastigheter med mera. Underhållsbiten har alltid 

legat mig varmt om hjärtat. Jag gillar Svenskt 

Underhålls sätt där man hyllar underhållsverk-

samheten. Under många år har man bara sett 

underhåll som en kostnad och det har inte riktigt 

framgått hur viktigt det är och där tycker jag att 

Svenskt Underhåll har varit väldigt duktiga på att 

lyfta fram fördelarna, berättar Jimmy.

Medlemskapet har inneburit en rad 
 positiva erfarenheter för Kopparbergs. 
– Vi har fått ut det vi hoppades på och mer därtill. 

Jag gillar att man är med i ett sammanhang där 

man får utbyta erfarenhet, idéer och får inspiration. 

Underhållsdagarna som Svenskt Underhåll anordnar 

är jättelärorikt och de gör så att man inte behöver vara 

pionjär på allting själv utan att man kan dela med sig 

med vad man gjort framgångsrikt inom underhåll.

Hur viktigt är det att det finns en 
 samlande röst för er medlemmar för att 
komma framåt i underhållsarbetet?
– Det är väldigt viktigt. Oavsett vilket underhåll  

det rör sig om så är man inte bättre än vad 

människor bakom kulisserna gör det, så kan man 

få det att verka intressant så lockar man till sig 

kompetens och att skolor och politiker tycker att 

det är viktigt att fokusera på.

Jimmy Öberg arbetar som teknisk chef på Kopparbergs och blev av 
Svenskt Underhåll utnämnd till Årets underhållsledare. Han berättar om en 
resa tillsammans med Svenskt Underhåll som båda har fått ut mycket från.
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MEDVERKA HÄR!
Den här platsen kan bli din

Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Detta kunde varit  
ditt budskap...
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Svenskt Underhålls uppdrag är att samla och 

utveckla underhållsbranschen. En viktig del i 

det uppdraget är att påverka branschen i en 

positiv riktning genom att prata med, förstå 

och påverka skolorna. Varje år är Svenskt 

Underhåll ute och föreläser på skolor där vi 

dels förklarar vår organisation men också 

berättar om framtida karriärmöjligheter och 

vad elever och studenter kan förvänta sig av 

ett yrke inom underhåll. Svenskt Underhåll 

kan också hjälpa studenter att komma ut på 

praktikplatser genom vårt breda nätverk, på 

det sättet ger vi våra medlemmar en bas av 

framtida arbetskraft och vi ger studenterna 

förutsättningar för att förbereda sig på bästa 

möjliga sätt inför arbetslivet. 

 

Påverkar utbildningsinnehållet
Svenskt Underhåll arbetar också aktivt för 

att säkra tillgången på underhållspersonal i 

framtiden, och ett bra sätt att göra det är 

genom att påverka utbildningsinnehållet.

Därför har vi en tät kontakt gymnasier och 

yrkeshögskolor, vi lobbar för att människor 

ska söka sig till utbildningarna och att medel 

ska avsättas för dessa viktiga frågor. 

Vår inställning är att vi som organisation ska 

lyssna på våra medlemmar och då måste  

vi också lyssna på framtidens arbetskraft.

Skolan – vår bästa 
chans att påverka 
framtiden

”Svenskt Underhåll kan också hjälpa 
 studenter att komma ut på praktikplatser 
genom vårt breda nätverk...”
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Europas största mässa 
inom drift och underhåll

Med fokus på branschens viktigaste frågeställning-

ar bidrar Underhållsmässan till ökad förståelse för 

hur rätt utfört underhåll leder till stora lönsam-

hetsförbättringar, oavsett om det handlar om 

industri eller offentlig verksamhet. Och det är 

också här som Svenskt Underhåll delar ut en rad 

utmärkelser till människor inom branschen som har 

utmärkt sig under året som har gått. 

Varannat år har vi fyra tävlingar, där prisutdelning 

sker på Underhållsmässan.

 

Årets examensarbete 
Syftet är att stimulera högre studier, projektarbe-

ten och forskning inom området Teroteknologi där 

underhåll, driftsäkerhet, livscykelekonomi och 

asset management ingår. Vinnaren nomineras per 

automatik till den europeiska tävlingen Master 

thesis award. Skicka examensarbetet till 

kansli@svuh.se senast november udda år.

 

Stora Produktivitetspriset 
Nominera din leverantör! Ett leverantörspris som 

är avsett för att uppmärksamma utförda under-

hållsinsatser som har resulterat i ökad lönsamhet 

hos kunderna. Om det är så att du tycker att just 

din leverantör är förtjänt av priset så behöver vi en 

kort motivering inklusive omnämnande av specifik 

underhållsinsats till kansli@svuh.se senast novem-

ber. 

 

Årets underhållsledare 
Vi letar efter förebilder som genomfört en bety-

dande utveckling i sin underhållsverksamhet med 

avseende på bland annat tillgänglighet, säkerhet 

och hållbarhet. Vinnaren nomineras per automatik 

till den europeiska tävlingen European Manintenance 

Manager of the year Award. 

 

Maintenance Champions League 
Du har väl inte missat vår populära tävling direkt 

på mässgolvet? På Underhållsmässan deltar du 

och din kollega i ett lag. Ett lag är två personer 

från samma företag eller skola. Deltagande företag 

och skolor kan ha flera lag. Varje match består av 

ett antal digitala flervalsfrågor, vilka baseras på 

specifikationen från EFNMS för underhållsteknikers 

kunskaper. Det vinnande laget får en vandrings-

pokal, den stora äran och ett litet paket från 

Svenskt Underhåll. 

”...Svenskt Underhåll delar ut en 
rad utmärkelser till människor 
inom branschen...”

Vill du nominera till våra 
priser eller vara med 
och tävla i Maintenance 
Champions League?  
Anmäl dig på vår hemsida!

Underhållsmässan är Europas största mässa inom drift och underhåll. Det är en mötes-
plats som är branschöverskridande men där tyngden ligger inom industrin. Över 300 
företag ställer ut på mässan som lockar runt 12000 besökare från en rad olika branscher. 

”På Underhållsmässan deltar  
du och din kollega i ett lag.  
Ett lag är två personer från 
 samma företag eller skola.”
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Certifiering är en process i vilken det fastställs om en person innehar 
specificerade krav på kompetens och som i så fall resulterar i utfärdandet 
av ett certifikat.
Sedan 1991 har EFNMS certifierat underhållspersonal runt om i Europa. 

Svenskt Underhåll vill att så många som möjligt inom branschen ska 

certifieras  för att öka standarden och skicka en tydlig signal från branschen 

– att vi och vår kompetens är något att räkna med. 

 En certifieringsprocess är på pappret ganska enkel – man utbildar sig, 

anmäler sig för tentamen och får förhoppningsvis till slut ett diplom som 

visar att man har den kompetens och färdighet för det man arbetar inom. 

Svenskt Underhåll har en rad rekommenderade utbildare och håller i 

tentamen som sker i Stockholm. Anmälan sker på vår webbplats. Just nu 

certifierar EFNMS europeiska experter i underhållsledning (strategisk nivå) 

och europeisk underhållsteknisk specialist (operativ nivå). Tentamen 

baseras på de teoretiska kunskapskrav som har fastställts av EFNMS. 

Svenskt Underhåll har all information samlad om både kunskapskrav och 

vad certifieringen innebär på sin hemsida.

Certifieringar
– för en hög branschstandard
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Nu är goda råd inte dyra
Genom att teckna ett abonnemang med oss får ni full tillgång 
till våra produkter och kunskap. Med andra ord, vi hjälper er 
att  uppnå uppsatta mål och säkerställa driften i er roterande 
 utrustning utan några dyra och krångliga investeringsbeslut.

Låter det bra? Kontakta oss eller våra auktoriserade 
återförsäljare eller läs mer på www.skf.se/rep

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF. © SKF-koncernen 2021.
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”Vid ett bra utfall och där det 
finns arbetserfarenhet kan 
nästa steg vara certifiering.”
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Validering
Som Riksorganisation inom underhållsbranschen erbjuder vi validering av 

underhållskunskap hos underhållspersonal. Denna tjänst är uppdelad i 

kategorier, dels erbjuder vi validering för individer. Det kan till exempel vara 

lämpligt inför en ny utbildning eller inför byte av tjänst. Dels erbjuder vi 

möjlighet för företag att validera sin personal, vilket kan vara bra inför en 

utbildningsinsats för att på så sätt se vilket behov av utbildning som finns 

hos personalen. 

Validering är en central del i underhållsbranschen. Det kontrollerar kompe-

tensnivån och ger ett kompetensbevis när den är genomförs. 

Valideringen hos Svenskt Underhåll går ut på att personen som ska valideras 

utför ett så kallat valideringsprov. Provet består av flervalsfrågor och man får 

ett resultat med sig hem direkt efter avslutat prov. Vid ett bra utfall och där 

det finns bra arbetserfarenhet kan nästa steg vara att testa sig för en certi-

fiering. 

Inom Svenskt Underhåll validerar vi följande yrkesroller: Underhållsledare, 

Underhållsingenjör, Underhållstekniker, Underhållsmekaniker, Underhållselek-

triker och Automationselektriker. Vår valideringstjänst bygger på en databas 

med flera tusen frågor framtagna under 15 år i flera svenska och europeiska 

samarbeten. Frågorna är skrivna av ett stort nätverk av branschfolk. 

Uppsättningen av ämnen och dess frågor i olika nivåer bygger på EFNMS 

föreskrivna kvalifikationer (yrkeskrav) på underhållskunskap, samt gällande 

standarder inom kvalifikationer. 
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Årets händelse i underhållsbranschen

”Målet med Underhållsdagarna  
är att hålla en inspirerande  
och lärorik konferens som bidrar 
till den höga kvalitet inom 
 branschen...”
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Vi underhåller, servar och optimerar 
energianläggningar

WWW.VODA.DK

Årets händelse i underhållsbranschen
Underhållsdagarna är platsen att vara på 

om man vill nätverka, utbyta erfarenheter 

och få ny inspiration. Egentligen allt det som 

Svenskt Underhåll arbetar för kokas under 

detta fantastiska event ner till två intensiva 

dagar som utan tvekan är årets händelse i 

underhållsbranschen. En gång om året 

arrangerar Svenskt Underhåll tillsammans 

med tidningen Underhåll & Drift dessa två 

dagar med en mycket uppskattad middag 

däremellan. Dagarna är välbesökta utav 

branschfolk och vårt mest uppskattade 

arrangemang. Det är också här som vi  

delar ut certifikaten. 

Målet med Underhållsdagarna är att hålla  

en inspirerande och lärorik konferens som 

bidrar till den höga kvalitet inom branschen 

som Svenskt Underhåll arbetar för att skapa. 

Det är också en perfekt plats att vara på om 

man vill uppdatera sig om nya tekniker. 

Genom olika föredrag från våra medlemmar 

och andra gästtalare får man som besökare 

en unik inblick i branschen och hur andra 

företag bedriver sitt underhåll. Självklart  

är schemat också fullproppat med mer 

matnyttigt, som underhållets betydelse  

för företagets lönsamhet, säkerhet inom 

underhåll och vikten av standardisering.

”Dagarna är välbesökta utav  
branschfolk och vårt mest  
uppskattade arrangemang.”
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Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Telefon Kansli: 08-664 09 25
E-post: info@svuh.se 
www.svensktunderhall.se


