
Per Willhelmsson, försäljningschef på SKF inledde dagen 
med att hälsa alla välkomna och berätta om SKF Solution 
Factory, som i år firar 2,5 år. Han lyfte även fram vikten av 
förebyggande underhåll och poängterade att: 

- Med ett effektivt, förebyggande underhåll kan ni förhindra 
oplanerade driftstopp och reducera era underhållskostna-
der. Tillsammans kan vi skapa underlag för en mer konkur-
renskraftig industri. Mer om detta och mycket annat 
kommer vi ta del av under dagen, hälsar Per. 

”Med ett effektivt, förebyggande underhåll 
kan ni förhindra oplanerade driftstopp och 
reducera er underhållskostnader”

Därefter hälsade även Sverulls försäljningschef, Johan Blom, 
kunderna välkomna och inledde med att kort beröra det 
nya förenklade varumärket. 

-Vi är forfarande Sverull ElektroDynamo och har i syfte 
att förenkla valt att förkorta vårt varumärkesnamn till att 
vara kort och gott Sverull. Vi är fortfarande samma företag, 
förtydligare Johan och presenterade företagets erbjudande 
och hur Sverull genom sitt produkterbjudande och service-
tjänster är en säker partner för trygg drift. 

- Exempelvis så satsar vi mer och mer på tekniskt grundade 
säljare, två av våra senaste tillskott bland våra säljare är 
servicetekniker i grunden, berättar Johan Blom. 

Nästa punkt på agendan tog fart när SKF´s Linda Widbro, 
Distribution Development Manager presenterade SKF´s 
produktutbud och nyheter. 

- SKF står för kvalitetsprodukter, med våra produkter får ni 
rätt förutsättningar för att lyckas. Vi brinner för att stöta och 
blöta era problem och att tillsammans se till att öka pro-
duktiviten och konkurrenskraften i svenska bolag, berättar 
Linda. Vi har bland annat över 400 års erfarenhet av 
roterande maskiner och SKF lösningar i våra 16 ingenjörer 
på spindelverkstan som ni har möjlighet att komma i kon-
takt med, via Sverull, lyfter hon vidare fram. 

Just möjligheten till att nyttja olika servicetjänster via SKF 
och även via Sverull var något som var nytt för Christer 
Lundh och Hans Gustavsson, Camfil AB, och Johan Westberg 
och Clas Corell, Camfil Svenska AB. De tycker att det förmed-
las mycket bra kunskap under eventet: 

Uppskattat event med Sverull och SKF!
Visste du att smörjningens påverkan på lagren uppgår till hela 40% av den totala underhållsbudgeten? Eller 
att hälften av alla lagerhaverier beror på felaktig, utebliven smörjning eller föroreningar? Information kring 
detta och mycket annat fick vi ta del av på det event som Sverull ElektroDynamo anordnade tillsammans 
med SKF föregående vecka. Ett 60-tal av våra kunder fick ta del av intressanta föredrag kring bland annat 
olika lagerlösningar, nyheter, smörjning och dess betydelse, förebyggande underhåll och tillståndskontroll 
och mycket annat. 

”50% av alla lagerhaverier beror på felak-
tig eller utebliven smörjning” 

- Det var en nyhet för oss att det går att ta ”genvägar” via 
Sverull och SKF och att vi inte måste testa oss fram själva 
utan kan ta del av lageranalys med mera direkt, via Sverull. 
Det är bra för oss att veta. Vår kontakt med Sverull är 
jättebra, det är tryggt att ha en kontakt som är enkel att 
nå, enas de om. 

”Smörjningens påverkan på den totala 
underhållsbudgeten uppgår till hela 40%”

I Göteborg har SKF också slagit upp dörrarna för sin hel- 
automatiserade fabrik där sfäriska rullager tillverkas. Under 
dagen fick vi se ett smakprov från fabriken i en film- 
visning och blev inbjudna att komma tillbaka för att ta del 
av ett besök vid ett senare tillfälle. Efter filmvisningen tog 
nästa punkt på programmet vid som berörde smörjning 
och dess betydelse. Fredrik Reinholdsson, kemist vid SKF 
poängterade vikten av att välja rätt smörjmedel för att få 
produkterna att hålla. 

- Smörjningens påverkan på den totala underhålls-
budgeten uppgår till hela 40%. Smörjningens betydelse 
är jätteviktig, hela 50% av alla lagerhaverier beror på fel-
aktig eller utebliven smörjning, eller föroreningar, berättar 
Fredrik. 

I en företagsgren inom SKF specialiserar sig, Lubricate 
Competence Center, LCC, på att utveckla produkter och 
lösningar för automatisk smörjning. 

- Med hjälp av system för automatisk smörjning kan vi se 
till att smörjningen appliceras optimalt med rätt mängd 
och med rätt intervall. Automatiska lösningar ger bättre 
förutsättningar för en optimal drift, fortsätter han och 
lyfter även han fram smörjningens betydelse för den totala 
underhållsbudgeten. Vi har marknadens bredaste portfölj 
och vi har någonting som riktar sig till i princip alla bran-
scher, berättar Janne Lundgren, LCC. 

”Det finns jättemycket pengar att spara 
med rätt underhåll”

Flera av föredragarna understryker under dagen att förstå-
elsen för vikten av rätt underhåll ökar. Bland annat berättar 
Johan Wiksfors, SKF, att många miljarder finns att spara 
genom att gå från reaktivt underhåll till proaktivt, genom 
att mäta och undersöka sin utrustning. 
- Att utföra hälsokontroll och göra statuskontroller på 
utrustningen är det bästa ni kan göra är för att undvika 
oplanerade stopp och verkligen förebygga haverier och 
kostsamma driftstopp Det finns jättemycket pengar att 
spara med rätt underhåll, poängterar Johan. 

Fr. v: Srefan Granberg, Johan Svensson, Andreas 
Johansson, Kai Jansson, Cecilia Bäcklund, Vattenfall, 
Krister Lindkvist, Sverull

3-rätters middag avnjöts bland glada miner på kvällen på SKF´s Slottsviken. 

Fr. v: Johan Tollen, EON, Jonas Karlsson, Sverull, 
Fredrik Dure, EON. 

Johan Wikfsfors, SKF,  berättar om fördelarna med att satsa på förebyggande underhåll och tillståndskontroll  

”En leverantör som vi kan lita på”

- Träffar som dessa ger en nytändning i arbetet och vi har 
fått nya idéer och råd om hur vi kan arbeta i framtiden, 
säger Fredrik Dure. 

Just samarbetet och den 
personliga kontakten är något 
som även Johan Tollén och 
Fredrik Duré, EON lyfter fram 
som något de särskilt uppskattar.
- Sverull är en leverantör som vi 
kan lita på, leveranskvalitén är 
alltid god, det går snabbt 

Även själva eventet tycker Johan och Fredrik  lever upp till 
förväntningarna:  

Merparten av dem som medverkade på eventet besökte också 
Underhållsmässan på Svenska mässan. Där var det fokus på 
underhållsfrågornas betydelse för industriell lönsamhet och i 
SKF´s monter var det full fart och rörelse. 

Fr. v: Christer Lundh, Hans Gustavsson, Camfil AB, 
Johan Westberg och Clas Corell, Camfil Svenska AB. 

Lars Palm, EWP

och leveranssäkerheten är hög, vilket är väldigt viktigt för oss. 

Fr. v: Carl-Fredrik Carnock, Jens Karlsson, Böta Kvarn 
Industriservice, t. h närmst i bild: Per-Olof Sjöö, Sverull, 
Michael Müllner, Böta Kvarn Industriservice

Rundabordet diskussioner och fika för deltagarna

Nästa programpunkt innebar rundvandring i SKF:s Solution 
Factory. Vi fick bland annat en värdefull genomgång av utbild-
ningsmöjligheterna, där även Sverull erbjuder utbildningar, 
bland annat certifieringskurser i Grundläggande lagermonte-
ring och Fördjupning i lager - och monteringsteknik. Vi fick även 
ta del av lösningar, och produkter med fokus på utveckling, 
analys och mätteknik under rundvandringen. 

Därutöver fick vi ta del av lösningar och produkter med 
fokus på forskning, utveckling och mätteknik. Allt från 
Quick Collect, som gör insteget till underhållskontroll 
lägre, till större mer omfattande tillståndskontroller med 
hjälp av digitalisering och molntjänster. Dessa typer av 
tjänster som tillståndskontroll och mätning kan även våra 
tekniker på Sverull hjälpa till med.

Även Christer Spets och Martin 
Granö, Proseal AB tycker att dagarna 
har varit informativa och uppskat-
tade särskilt att få veta mer om 
tillståndskontroll och smörjsystem.  
De ser även fram emot att träffa 
branschkollegor på mässan. 
- Det är alltid roligt att träffa 
kontakter och få ett ansikte på dem 
vi samarbetar med, säger Martin.  

Fr v: Christer Spets, Martin Granö, Proseal AB

- Jag har fått med mig värdefulla 
insikter, det finns alltid något nytt 
att lära sig. Jag hade gärna fått ännu 
mer information om de enklare 
lösningarna, det är dem vi är mest 
berörda av, berättar Lars Palm från 
EWP. 

Några av SKF´s  olika lagerslag
Till h: Lars Werner på SKF ger en rundvandring på 
Solution Factory. 


