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Kursen bygger på föreläsningar, övningar, 
workshops och diskussioner. Deltagarna 
kommer att få ta del av föreläsningar av 
erkänt sakkunniga personer inom respektive 
ämnesområde.

Kursen vänder sig till:

• Anläggningsägare
• Produktions-och underhållschefer
• Platschefer, VD
• Asset Managers

Asset Management är ett sammanhållet och 
strukturerat arbetssätt för förvaltning av 
anläggningstillgångar under hela livscykeln.
Anläggningarna utgör ekonomiska tillgångar 
och är exempelvis produktionsmaskiner och 
produktionsprocesser inom industrin, vägar 
och järnvägar samt fastigheter, energi-, 
vatten- och avloppsanläggningar. 

Asset Management omfattar ett stort antal 
processer, kompetensområden, verktyg och 
information som alla skall samverka. Exempel 
är investeringsplanering, riskhantering, drift 
och underhåll men även ledaskap, kultur 
och beslutsprocesser. Som ett resultat av 
ett internationellt arbete skapades 2014 en 
standard, ISO 55000, för Asset Management.

Många organisationer har idag stora 
anläggningsvärden. Ofta kan värdet på ett 
företags anläggningstillgångar stå för mer  
än 50% av företagets totala värde.  
Kassaflödet är i flera organisationer över 
90% beroende av företagets anläggnings 
tillgångar. Att matcha anläggnings-
tillgångarna mot verksamhetsmålen, samt 
att anläggningarna är i det skick det krävs, 
blir därmed en strategisk förutsättning för 
att nå målen.     

Vem bör delta?

Vad är Asset Management?

Om kursen

Ger deltagarna ökade kunskaper inom Asset Management,
dess omfattning samt ökad insikt i hur värde realiseras.

ASSET MANAGEMENT



Plats: Hotell Park Inn i Solna Centrum

Tid: 8-10 nov 08:00-16:00 
7-8 dec 08:00-16:00

Pris: 29 700 exkl. moms

Kost och logi: Rum finns reserverade på 
Hotell Park Inn för samtliga deltagare. 
Deltagaren bokar själv rum. Kostnad för 
logi betalas av kursdeltagaren på plats, 
likaså kostnader för middagar.

Boka rum via telefon eller mail:
08-470 91 10 
reservations.solna@rezidorparkinn.com

Information
Dagpaket: 350 kr per dag

Kursledare: Jan-Olof Hilmerstam
Tel: 0708-29 23 33
Mail: jan-olof.hilmerstam@idhammar.se
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KURSINNEHÅLL

Block 1

Introduktion Asset Management 
Första delen i kursen inkluderar grunderna inom Asset Management. Vad är 
Asset Management, varför är det viktigt för organisationer som är beroende 
av sina anläggningstillgångar, relationen mellan avkastning och risk, vikten av 
informationsutbyte och dess finansiella påverkan.

Block 2

Ta kontroll över riskerna kopplade till era anläggningstillgångar
Det här blocket tar upp målsättningarna, mätningarna och kontrollerna över 
de risker som är kopplade till tillgångar. Det inkluderar informationsinsamling, 
kvalitetskontroll och uppföljning av utvecklingen av risker kopplade mot våra 
anläggningar. Vidare inkluderar det även risk i förhållande till kostnad och 
nytta, lagar och förordningar, revisioner, och ständiga förbättringar.

Block 3

Anläggningens livscykel
Blocket tar upp de steg som utgör livscykeln, dvs upphandlingen eller inköpet, 
installationen, produktionen och underhållet, utfasningen och avvecklingen 
av tillgången. Vi tittar även på olika typer av organisationer och påverkan 
av olika inköpspolicyer och rutiner för att optimera nytta och kostnad ur ett 
livscykelperspektiv.

Block 4

Asset Information 
Under detta block tittar vi närmare på IT-system och processer för att förvalta 
anläggningstillgångar. Vad är lämpliga system för att samla, sprida, lagra och 
underhålla data? Vilken typ av information angående tillgångarna måste vi ha 
för att sköta dem?

Block 5

Finansiell och företagsekonomisk påverkan
Under det femte blocket kvantifierar vi de finansiella och kommersiella
aspekterna av Asset Management och vilka frågeställningar som behöver 
besvaras för att kunna ta beslut kring investeringar och kring de befintliga 
anläggningstillgångarna. Behovet av väl underbyggd fakta och analyser med 
hänsyn till inköp och utveckling av Assets inklusive risker, kostnader och 
förväntade nyttor.


