
UNDERHÅLL FÖR PRODUKTIONSPRESTANDA
KVARTSFART, DISTANS, 5 HP 

   Introduktion till taktiska arbetssätt för 
        underhåll, såsom avhjälpande, 
        förebyggande och tillståndsbaserat 
        underhåll

   Introduktion till underhållskoncept såsom 
        TPM och RCM

   Teori och diskussioner angående reaktivt 
        och proaktivt underhåll och dess 
        ekonomiska konsekvenser

   Underhållets ekonomiska betydelse

   Livscykelkostnadsberäkningar, nyckeltal 
        inom underhåll och dess möjliga 
        konsekvenser på underhållsbeteendet

  Kopplingen mellan underhållsverksam-
       heten och produktion

JU.SE/YRKESVERKSAM

Kom, utmanas och utvecklas tillsammans med andra - utifrån teorier och modeller 
analyserar du nya strategier för er underhållsverksamhet.

Kursens syfte är att hjälpa dig att motivera en underhållsstrategi för att utveckla ditt företags 
produktionsprestanda. Framtidens kunskapsintensiva och innovativa produktionsutveckling 
bygger på att vi tar hjälp av bl.a. simulering för att utveckla underhållsverksamheten. För att möta 
framtidens utmaningar kommer vi i kursen nyttja olika typer av simulering för att erfara dynami-
ken hos olika underhållsstrategier och förstå dess konsekvenser på produktion. Vi kommer också 
problematisera kring olika typer av underhållskulturer för att du ska kunna få bättre verktyg för 
att utveckla en förbättringsplan specifikt för ditt företag.

Exempel på innehåll:



 

UNDERHÅLL FÖR PRODUKTIONSPRESTANDA

PREMIUM
Premium, Professional Education for

Manufacturing Innovation, syftar till att ge

nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri

ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och

innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett

samarbete med Mälardalens högskola och

finansieras av KK-stiftelsen.

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha

korta ledtider och att nya produkter snabbt ska

kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För

att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att

företagen arbetar strategiskt med

kompetensförsörjning.

STARK INDUSTRIKOPPLING
Det som är utmärkande för utbildningen är den

starka kopplingen till industrin och de

verklighetsnärma utmaningar deltagarna själva

kan ta med in i kursen. Utbildningen är utvecklad

i nära samverkan mellan akademi,

forskningsinstitut och företag. Vårt mål är att alla

studenter parallellt med utbildningen, i det företag

där man är anställd eller i ett partnerföretag, ska

kunna applicera det teoretiska innehållet i

utbildningen på yrkespraktiken.

 

VAD INNEBÄR DISTANSSTUDIER PÅ 
AVANCERAD NIVÅ?
Kursen ges på distans med föreläsningar online och

innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska

Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor

på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/

månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma

deltagare och konkreta industrinära frågeställningar

prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt

med kursen, ska kunna applicera det teoretiska

innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till

webbföreläsningar och diskussionsforum och med

e-möten kan vi kommunicera på distans och

diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen.

Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping/Värnamo 

vilket ger möjlighet till praktiska övningar och

nätverkande med kollegor och forskare/lärare med

spetskompetens inom området. 

Nivå: Avancerad, 5 hp under 13 veckor

Studietakt: Kvartsfart

Ort: Online, med tre obligatoriska träffar i Jönköping/

Värnamo. 

Språk: Undervisning på engelska

Behörighet:
Alt. 1: Kandidatexamen med minst 90 poäng i ma-

skinteknik, industriell organisation och ekonomi eller 

byggnadsteknik eller liknande, och 15 poäng matematik. 

Sökande måste också ha ett års kvalificerad arbetslivser-

farenhet. Se hemsida för detaljer.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighets-

kraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem 

års relevant yrkeserfarenhet.

Nästa kursstart: Augusti 2020

Mer information och ansökan: 
www.ju.se/yrkesverksam/upp
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KURSANSVARIG: GARY LINNEUSSON,  
GARY.LINNEUSSON@JU.SE

PREMIUM - kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling 
för yrkesverksamma, kvartsfart, 5 hp


