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Kursplan:

Underhållsstrategi
- Ekonomi och retorik för att driva hållbar underhållsutveckling

Syfte

Mål

Utbildningen syftar till att öka Underhållsledningens 
förmåga att formulera och argumentera för ekonomiskt 
hållbar underhållsutveckling.

Under utbildningen arbetar vi med metoder och strate-
gier för hur man skall lägga fram underhållsutveckling 
som ett businesscase.  Att kunna argumentera för och få 
högsta ledningens förståelse och medhåll för att genom-
föra utvecklingsprogram för driftsäkerhet och underhåll.

Med inriktning underhåll och industriella anläggnings-
tillgångar är detta en utbildning som kommer att stödja 
underhållsanvariga och underhållschefer i arbetet med 
att driva frågor som resulterar i hög anläggningseffekti-
vitet, bevarande av anläggningskapital, hållbarhet och 
minimerade risker i verksamheter av olika slag.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren själv kunna ska-
pa och formulera ett hållbart affärsutvecklingsprogram 
med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha till-
ägnat sig metoder för hur detta presenteras. Vidar ökar 
kursen deltagarens färdigheter att argumentera för ut-
vecklingen samt kommunicera behovet av denna. 

Målgrupp & Förkunskaper/krav
Utbildningen riktas till ledning och personal inom 
ledande befattningar såsom: Underhålls- och 
produktionsledning och anläggnings- och driftsäker-
hetsansvariga. Vi tror att denna utbildning utgör ett 
komplement på vår certifieringskurs ”Att leda och ut-
veckla underhållet” eller annan liknande utbildning. 
Vi ser gärna att deltagaren har några års erfarenhet av 
att leda underhållsverksamhet eller liknade befatt-
ning. 

Pedagogik och genomförande

Utbildningen genomförs som en 5 dagar lång klass-
rumsutbildning, uppdelad på två block. Vi varvar före-
läsningar med diskussioner, grupparbeten och prak-
tiska övningar. 

Material, instruktioner, uppgifter och övningar kom-
mer att finnas tillgängligt på vår digitala lärportal 
under hela kursen. Där har deltagaren möjlighet att 
förbereda sig innan deltagande på kursen samt att 
använda materialet efter kursen för fördjupande stu-
dier.

Intyg
Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg. 
För att få kursintyget måste du ha deltagit i kursens 
samtliga moment. 

Utbildarna 
Utbildarna har samtliga en hög teoretisk och praktisk 
erfarenhet av de ämnen som avhandlas under kursen. 
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Block 1 

Efter detta block ska du:
• Självständigt kunna pröva och värdera faktorer 

som påverkar underhållsutveckling både ekono-
miskt och tekniskt. 

• Självständigt kunna se möjligheterna som finns 
tillgängliga.

• Träna på att hantera invändningar och gransk-
ningar

• Att på ett övertygande sätt förmedla sitt utveck-
lingsbehov och få gehör för detta.

• Kunna på ett övertygande sätt förmedla sitt 
behov av utveckling och få rimligt gehör för det, 
kunna framställa en professionell presentation.

• Förstå ekonomiska modeller för att addera upp i 
BR/RR  och hur man hanterar löpande utveckling 
och investeringar.

• Förstå hur man bygger en hållbar underhållsre-
dovisning.

Block 2 

Efter detta block ska du:
• Förstå hur man bedriver den indirekta påverkan 

för att få gehör för det nödvändiga utvecklingsbe-
hovet.

• Kunna applicera en enkel modell för ledarskap 
när man bygger team.  
 
I detta block redovisas de grupparbeten som 
deltagarna har gjort för en granskande  panel, 
där arbetet utvärderas som träning inför verkliga 
framtida situationer.

Innehåll


