
  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén 
 
Driftsäkerhet och effektivitetskommittén verkar för driftsäkerhet inom 
underhåll och produktion där fokus ligger på funktionssäkerhet, 
underhållsmässighet, underhållssäkerhet och hållbarhet för anläggningar i sin 
strävan att driva kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade aktiviteter och 
processer. 
 
Läs mer om kommittén på https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-
kommitteer/ssg-driftsakerhet-och-effektivitetskommitte/. 

2020 – året som gått 
Under 2020 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

 
 

 
 
  

Kommittésammansättning 2020 

Susanne Lazaroo SCA Obbola 
Ordförande. Avgick vid 
avstämningsmöte på 
hösten 

Karl-Johan Ericsson Munksjö Aspa Bruk Vice ordförande 

Jenny Friberg SCA Underhåll Från avstämningsmöte 
på hösten 

Pontus Lord Södra Cell ek. fören. 
Mönsterås  

Stefan Hedblom Iggesunds bruk  

Stefan Rönnquist Metsä Board Husum  

Thomas Olsson Rottneros, Vallvik  

Rickard Sjöblom SSG Processledare 

Möten 2020 
Februari Avstämningsmöte Digitalt 

April Inför vårmöte Digitalt 

Maj Ordinarie vårmöte Digitalt, 2 halvdagar 

Augusti Avstämningsmöte Digitalt 

Oktober Inför höstmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Digitalt, 2 halvdagar 

https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-driftsakerhet-och-effektivitetskommitte/
https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-driftsakerhet-och-effektivitetskommitte/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Diskussioner under året har främst präglats av situationen med covid-19 och 
man har stöttat varandra i metodik på underhållsstopp för att minska risken för 
smittspridning. Naturligtvis har det varit en besvikelse att inte kunna träffas och 
lära känna varandra närmare, särskilt då flera i kommittén har tillkommit under 
senaste året. Vårmötet var inledningsvis planerat att hållas på Vallviks bruk men 
har blivit framflyttat tills situationen har bättrat sig. 
Vår- och höstmötet, som vanligtvis är fysiska möten, byttes ut mot två halvdagar 
via Teams. Funktionaliteten och formatet är hanterbart och en bra lösning, men 
ger tyvärr avkall på spontana diskussioner. 
 
Arbetet med Strukturerad dokumentation för anläggningar gick igång under 
våren, där workshop med deltagare var planerad under april. Detta var tvunget 
att ändras till en digital träff istället. Av de 17 anmälda intressenterna närvarade 
11 på en presentationsrunda där var och en fick presentera sig och berätta om 
sin situation gällande dokumentation. Det intressanta är att oavsett om man är 
beställare eller leverantör så finns svårigheter att få dokumentation i det 
upplägg och format som man kravställer. Gruppen har mycket goda 
förutsättningar tack vare spridning i bransch och leveransskede att hjälpa 
varandra finna minsta gemensamma nämnare för att bygga en standardiserad 
struktur för hantering av dokumentation. Det ska tilläggas att arbetet är ett 
komplement till arbetet med interoperabilitet mellan IT-system som bedrivs av 
exempelvis SEIIA (www.seiia.se). 
 
Från och med vårmötet bestämde sig kommittén för att skapa ett nyhetsbrev 
utifrån kommitténs diskussioner på sina möten för att marknadsföra sig själva 
och belysa för intressenter vilka frågor man för tillfället brottas med. 
 
Kommittén har tagit några inledande steg gällande samverkan med 
Ytskyddskommittén. Detta med huvudfrågan om kommittéerna kan stärka 
varandra underhållsmässigt. I möte mellan kommittéerna framkom bland annat 
att SSG-utbildningen Yträtt relativt enkelt skulle kunna anpassas för 
underhållspersonal. Dessutom fann man att det skulle behövas ett stöd för att 
prioritera underhållsmålning där Ytskydd kan ta fram riktlinjerna och 
Driftsäkerhet och effektivitet kan stötta med förutsättningarna för det praktiska 
genomförandet. 
 
Grundorsaksanalyser och särskilt kritikalitetsklassning är kära och 
återkommande diskussioner då detta är områden där lösningar och 
tillvägagångssätt inte alltid är helt solklara, även om bra stöd finns. Ett stort steg 
tas även kommande år då ledande nyckeltal ska utvärderas för att få bättre 
styrmedel mot en organisations satta strategi och mål. 
 
Gällande kommittésammansättning hoppas kommittén att fler kvinnor finner 
intresse av att vara med och diskutera frågor inom underhållsområdet. En mer 
jämställd kommitté är önskvärd och behövs då många av kommitténs frågor 
handlar om organisatoriska aspekter och bör spegla de jämställdhetsmål som är 
satta av företag. 
  

http://www.seiia.se/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Standardiseringsarbete 

Avslutade arbeten 
• SSG 2001 – Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal 
• SSG 2901 – Rekommendation av klassningskoder för registrering i 

underhållssystem 
• SSG 2000 – Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin 

 

Pågående arbeten 
• Ny guide – Projektering för hållbar driftsäkerhet 
• Ny guide – Målstyrande och ledande nyckeltal 
• Ny guide – Strukturerad dokumentation för anläggningar 

 

Övriga aktiviteter 
Kommittén har medverkat i framtagande av en mikroutbildning vid namn  
SSG – Industriellt underhåll vars målsättning är att introducera anställda på en 
anläggning om vad underhållsfunktionen innebär för organisation och 
anläggning ur ett helhetsperspektiv. 
 

Nästa år 
Under 2021 kommer följande personer att medverka i kommittén: 
 

  

Kommittésammansättning 2021 
Karl-Johan Ericsson Munksjö Aspa Bruk Ordförande 

Pontus Lord Södra Cell ek. fören. 
Mönsterås Vice ordförande 

Jenny Friberg SCA Underhåll  

Ludvig Persson SCA Underhåll Suppleant till Friberg 

Stefan Hedblom Iggesunds bruk  

Stefan Rönnquist Metsä Board Husum  

Sven Westman Metsä Board Husum Suppleant till Rönnquist 

Thomas Olsson Rottneros, Vallvik  

Rickard Sjöblom SSG Processledare 

 

https://standard.ssg.se/Standard/SSG2001
https://standard.ssg.se/Standard/SSG2901
https://standard.ssg.se/Standard/SSG2000


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

 

 

Standardiseringsarbete 
Förutom redan pågående arbeten kommer kommittén att arbeta med följande: 
 

• Diversifierat underhåll, för stöd att besluta om vilket underhåll som ska 
bedrivas utifrån kritikalitets- och riskbedömning. 

• Organisation vid underhållsstopp, för att få ut mer kraft ur 
organisationen och hantera ansvar likväl som arbetsbelastning. 

• Digitaliseringens inverkan på underhåll, fördjupning i ämnet då 
digitaliseringen innebär stora möjligheter för underhållssidan. 

 

Planerade aktiviteter 
Kommittén kommer att försöka anordna webbinarium inom ämnet 
digitalisering och underhåll som kommer att vara öppna för intressenter. 

Planerade möten 2021 
Februari Avstämningsmöte Digitalt 

April Inför vårmöte Digitalt 

Maj Ordinarie vårmöte Preliminärt digitalt möte, 
2 halvdagar 

Augusti Avstämningsmöte Digitalt 

Oktober Inför höstmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Preliminärt Vallviks bruk 
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