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HÅLLBAR UNDERHÅLLSUTVECKLING

Ett professionellt industriellt underhåll är ur många aspekter 
nyckel till framgång, inte minst utifrån ett hållbarhetspers-
pektiv. Vi är övertygade om att en hållbar underhållsutveck-
ling bidrar till verksamhetens lönsamhet istället för att vara en 
kostnadsdrivare. Med rätt utfört underhåll finns stor potential 
att påverka verksamhetens person- och maskinsäkerhet, 
samt optimera både kostnader och produktivitet.  

KUNDVÄRDE

Vi erbjuder utveckling av er underhållsfunktion genom en unik 
bredd av kompetens i kombination med digitala verktyg. Vår 
praktiska erfarenhet och expertis kring förbättring av  
industriellt underhåll gör att vi snabbt kan förstå er under-
hållsverksamhet och vad som krävs för att bidra till ett hållbart 
underhåll med högre driftsäkerhet och ökad produktion.

VÅRA TJÄNSTER

Genom väl inarbetade processer och metoder jobbar våra 
experter nära er för att tillsammans skapa framtidens 
underhåll för er verksamhet.  Vårt erbjudande spänner över 
ett antal verksamhetsområden, som delvis går in i varandra:
 
— Resursförstärkning 
— Underhållsaudit  
— Underhållsutveckling  
— Underhåll i projekt (Underhållsprojekt) 

Professionellt underhåll 
— för ökad driftsäkerhet och produktion

Making Future



Making Future Visit afry.com/sv

VÅRA UNDERHÅLLSTJÄNSTER

RESURSFÖRSTÄRKNING

Har ni brist på resurser och kompetens kan vi stötta er med 
rätt kompetens. Vi har bred erfarenhet från olika roller och 
branscher, inkluderat underhållsorganisation. Exempelvis:

 — Förrådsförvaltare

 — Förändringsledare Underhållschefer

 — Ingenjörer (UH-, driftsäkerhets- & FU-ingenjör)

 — Montagledare (Bas P/U)

 — Projektledare

 — Planerare

 — Stoppsamordnare

 — Underhållsutvecklare  

UNDERHÅLLSAUDIT

För att utveckla en verksamhet i rätt riktning är det en 
förutsättning att känna till nuläget, styrkor och möjlig för-
bättringspotential.  Underhållsauditen ger dig en nuläges-
bild av verksamheten där styrkor och förbättringsområden 
identifieras.

 — Förrådsförvaltare

 — Intervjuer med nyckelpersoner (Underhåll, Drift, Stab)

 — Faktainsamling via underhållssystem och styrande 
dokument

 — Besök i anläggningen; verkstäder, förråd, produktionslokaler

UNDERHÅLLSUTVECKLING

Underhållsteknik, metoder och processer som leder till  
förbättrad driftsäkerhet, inom exempelvis: 

 — Arbetssätt och arbetsprocesser 

 — Databashantering, dokumentation & anläggningsinformation

 — Digitalisering (IoT)

 — Förebyggande underhåll  (operatörstillsyn)

 — Förråd och reservdelshantering

 — Grundorsaksanalyser 

 — Lean UH/TPM, 5S

 — Ledarskap och organisation

 — Planering och beredning  

UNDERHÅLLSPROJEKT 
Stöd till projektorganisationer med underhållsinriktning: 

 — Driva underhållsprojekt 

 — Underhållsmässighet i projekt

 — Övervaka / UH-frågor i projekt 
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