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Förord 
Denna rapport är ett delresultat ifrån FUD-projektet ’Begreppsapparat och kvalitetssäkrad information 
för bättre effektsamband inom järnvägar’. Syftet är att med hjälp av grundläggande och viktiga 
begrepp baserat på standarder göra en terminologisk ordlista för att öka samsynen och kunskaperna 
inom områdena förvaltning av tillgångar, tillförlitlighet och underhållsteknik.  

De begrepp som tas upp är avgränsade till järnväg. Begreppen har valts ut av Per Norrbin, Sweco och 
Christer Stenström, Luleå tekniska universitet, LTU. En arbetsgrupp från Trafikverket bestående av 
Peter Söderholm, Anders Gustafsson, Julia Brandt och Arne Nissen har också deltagit i arbetet 
tillsammans med Clas-Göran Rydén och Inga-Lill Dalstål som projektledare och kontaktpersoner från 
Trafikverket. Dokumentet har genomgått en remissrunda på Trafikverket för att få in synpunkter 
avseende termposterna, exempelvis huruvida det finns oenigheter i synen på vissa begrepp inom 
Trafikverket samt om synen inom Trafikverket överensstämmer med den i standard. Begreppen 
presenteras i en terminologisk ordlista med svenska och engelska termer och definitioner inom ovan 
nämnda områden med tillhörande referenser från standarder. Ordlistan består av ett kalkylblad (.xlsx) 
som med en programkod formateras till ett dokument, vilket är inlagan i denna rapport. 

Utgångspunkten har varit att använda termer och definitioner från standarder. Det innebär att vissa 
begrepp kan ha annan tolkning och användning än inom Trafikverket. Då svenska översättningar av 
term och definition i enstaka fall har saknats har egna översättningar gjorts. I dessa fall har till viss del 
även Trafikverkets egna ordlistor använts. Egna översättningar har tydligt markerats med asterisk (*) 
och en kommentar har givits. Begreppslistan innehåller även figurer, med svart text enligt standard 
och förklarande tillägg i blått. 
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A

affärsplan (organisational plan)
dokumenterad information som fastställer aktiviteterna för att uppnå organisationsmål (SIS
2014)

documented information that specifies the programmes to achieve the organisational objectives
(ISO 2014)

avgränsad enhet (indenture level)
nivå på underenhet inom en enhets hierarki

Anm. 1: Exempel på en avgränsad enhet är: system, delsystem och komponent.
Anm. 2: Från ett underhållsperspektiv beror avgränsningen på komplexiteten i enhetens

konstruktion, åtkomlighet till delsystem, kompetensnivå på underhållspersonal, testutrustning-
ens möjligheter, säkerhetsaspekter etc. (SIS 2016)

level of sub-division within an item hierarchy
Note 1: Examples of indenture levels are: system, subsystem and component.
Note 2: From the maintenance perspective, the indenture level depends on the complexity of

the item’s construction, the accessibility to sub-items, skill level of maintenance personnel, test
equipment facilities, safety considerations, etc. (CEN 2010)

Se figur 1.
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Figur 1: Exempel på samtidiga fel och funktion i anläggningsstruktur järnväg.

avhjälpande underhåll (corrective maintenance)
underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få en enhet i
ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion (SIS 2016)

maintenance carried out after fault recognition and intended to put an item into a state in which
it can perform a required function (CEN 2010)

Kommentar: Är en liknande definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

Se figur 5 (Avsnitt U).
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D

degraderat tillstånd (degraded state)
tillstånd i vilket förmågan hos en enhet att utföra den krävda funktionen är reducerad men
inom specificerade gränser för att accepteras

Anm. 1: Ett degraderat tillstånd kan vara ett resultat av funktionsfel på en avgränsad enhet
på lägre nivå. (SIS 2016)

state in which the ability to provide the required function is reduced, but within defined limits
of acceptability

Note 1: A degraded state may be the result of faults at lower indenture levels. (CEN 2010)

Se figur 2 (Avsnitt D).

degradering (degradation)
skadlig förändring i en enhets fysiskt tillstånd på grund av tid, användning eller yttre orsaker

Anm. 1: Degradering kan leda till fel.
Anm. 2: I ett systemsammanhang kan degradering också förorsakas av fel i systemet. (Se

degraderat tillstånd). (SIS 2016)

detrimental change in physical condition, with time, use or external cause
Note 1: Degradation may lead to a failure.
Note 2: In a system context, degradation may also be caused by failures within the system.

(See degraded state). (CEN 2010)

Se figur 2.
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Figur 2: Degradering. Inspektion utförs innan risken börjar tillta för att underhålls- eller säker-
hetsgränsen nås, dvs. innan funktionsfel nås (Stenström 2015).
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driftsäkerhet (availability)
förmågan att vara i ett tillstånd att utföra vad som krävs och när det krävs, under givna
förhållanden, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga

Anm. 1: Denna förmåga är beroende av de kombinerade aspekterna för funktionssäkerheten,
underhållsmässigheten och underhållssäkerheten.

Anm. 2: Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte enhetens
tillgänglighet även om enheten inte är tillgänglig för användaren.

Anm. 3: Driftsäkerhet kan kvantifieras genom att lämpliga nyckeltal används och kallas då
tillgänglighet. (SIS 2016)

ability to be in a state to perform as and when required, under given conditions, assuming that
the necessary external resources are provided

Note 1: This ability depends on the combined aspects of the re liability, maintainability and
recoverability of the item and the maintenance supportability.

Note 2: Required external resources, other than maintenance resources, do not affect the
availability of the item although the item may not be available from the user’s viewpoint.

Note 3: Availability may be quantified using appropriate measures or indicators and is then
referred to as availability performance. (CEN 2010)

Kommentar: Förklarande exempel för kommentar Anm. 2: Erforderliga stödfunktioner kan t.e.x.
vara tillhandahållande av elkraft från elbolag. Se Tillgänglighet.

Se figur 4 (Avsnitt T).

E

effektivitet (effectiveness)
den omfattning i vilken planerade åtgärder utförs och planerade resultat uppnås (SIS 2014)

extent to which planned activities are realized and planned results achieved (ISO 2014)

Kommentar: Yttre effektivitet (effectiveness) avser måluppfyllelse. Inre effektivitet (efficiency)
eller produktivitet avser resursanvändning.

Är en annan definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

enhet (item)
detalj, komponent, utrustning, delsystem, funktionsenhet, anläggning eller system som kan
beskrivas eller betraktas separat

Anm. 1: En enhet kan bestå av likadana eller olika underenheter eller utgöra del av en större
enhet.

Anm. 2: En enhet kan bestå av hårdvara, mjukvara eller både och.
Anm. 3: Mjukvara består av program, rutiner, regler, dokumentation och data för ett infor-

mationsbehandlingssystem. (SIS 2016)

part, component, device, subsystem, functional unit, equipment or system that can be individu-
ally described and considered

Note 1: A number of items e.g. a population of items, or a sample, may itself be considered
as an item.

Note 2: An item may consist of hardware, software or both.
Note 3: Software consists of programs, procedures, rules, documentation and data of an

information processing system. (CEN 2010)
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F

fel (failure)
upphörande av en enhets förmåga att utföra krävd funktion

Anm. 1: Vid fel har enheten ett funktionsfel, som kan vara fullständigt eller delvis.
Anm. 2: Fel är en händelse, vilket skiljer sig från funktionsfel som är ett tillstånd.
Anm. 3: Begreppet som det är definierat här är inte tillämpbart på enheter som enbart består

av mjukvara. (SIS 2016)

termination of the ability of an item to perform a required function
Note 1: After failure the item has a fault, which may be complete or partial.
Note 2: Failure is an event, as distinguished from fault, which is a state.
Note 3: The concept as defined does not apply to items consisting of software only. (CEN

2010)

Kommentar: Observera felaktig översättning i anm. 1: Vid fel har enheten ett funktionsfel.... Det
bör översättas till Efter fel... eller textitVid fel får....

Är samma definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

funktionsfel (fault)
tillstånd hos en enhet som utmärks av oförmåga att utföra en krävd funktion, förutom den
oförmåga som kan uppstå vid förebyggande underhåll eller vid annan planerad verksamhet
eller av brist på externa resurser

Anm. 1: Ett funktionsfel är vanligtvis resultatet av ett fel, men under vissa omständigheter
kan det vara ett befintligt funktionsfel. (SIS 2016)

state of an item characterized by inability to perform a required function, excluding the inability
during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources

Note 1: A fault usually results from a failure, but in some circumstances it may be a pre-
existing fault. (CEN 2010)

Kommentar: befintligt funktionsfel i anm. 2 avser sedan tidigare redan existerande funktionsfel.

funktionssäkerhet (reliability)
förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet
tidsintervall

Anm. 1: Det förutsätts att enheten är i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion i
början av tidsintervallet.

Anm. 2: Funktionssäkerhet kan kvantifieras som en sannolikhet eller indikator på prestanda
genom att lämpliga mätetal används och kallas då funktionssannolikhet.

Anm. 3: I vissa fall kan ett antal användningstillfällen vara tillämpliga istället för ett angivet
tidsintervall (antal cykler, antalet drifttimmar, antal kilometer etc.) (SIS 2016)

ability of an item to perform a required function under given conditions for a given time interval
Note 1: It is assumed that the item is in a state to performed as required at the beginning of

the time interval.
Note 2: Reliability may be quantified as a probability or performance indicators by using

appropriate measures and is then referred to as reliability performance.
Note 3: In some cases a given number of unit of use can be considered instead of a given ti-

me interval (number of cycles, number of running hours, number of kilometres, etc.). (CEN 2010)

Kommentar: Funktionssäkerhet är likvärdig med hur Datatermgruppen definierar funktionalitet.

Se figur 4 (Avsnitt T).
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förbättring (improvement)
kombination av alla tekniska åtgärder, administrativa åtgärder samt ledningsåtgärder, avsedda
att förbättra en enhets funktionssäkerhet och/eller underhållsmässighet och/eller säkerhet, utan
att dess ursprungliga funktion ändras

Anm. 1: En förbättring kan också göras för att förhindra felaktigt handhavande vid använd-
ning och för att undvika fel. (SIS 2016)

combination of all technical, administrative and managerial actions, intended to ameliorate
the reliability and/or the maintainability and/or the safety of an item, without changing the
original function

Note 1: An improvement may also be introduced to prevent misuse in operation and to
avoid failures. (CEN 2010)

Kommentar: För ändring av enhets krävda funktion; se även modifiering

förebyggande underhåll (preventive maintenance)
underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i
avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion (SIS 2016)

maintenance carried out at predetermined intervals or according to prescribed criteria and
intended to reduce the probability of failure or the degradation of the functioning of an item
(CEN 2010)

Se figur 5 (Avsnitt U).

förmåga (capability)
(inom förvaltning av tillgångar:) mått på kapacitet och potential hos en enhet (system, person
eller organisation) att uppnå sina mål

Anm. 1: Förmågor som berör förvaltning av tillgångar omfattar processer, resurser, kompe-
tenser och tekniker för att möjliggöra effektiv utveckling och leverans av planer för förvaltning
av tillgångar samt åtgärder som berör tillgångars livslängd, och ständig förbättring av dessa.
(SIS 2014)

(within asset management:) measure of capacity and the ability of an entity (system, person or
organisation) to achieve its objectives

Note 1: Asset management capabilities include processes, resources, competences and tech-
nologies to enable the effective and efficient development and delivery of asset management
plans and asset life activities, and their continual improvement. (ISO 2014)

Kommentar: Notera att enhet i ovan beskrivning skiljer sig från SS-EN 13306:2010; se enhet.
Finns en liknande definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

förslitningsfel (wear-out-failure)
fel vars sannolikhet att förekomma ökar med drifttiden eller antalet genomförda arbetscykler
eller med den belastning som en enhet utsätts för

Anm. 1: Förslitning är ett fysiskt förlopp vilket resulterar i förbrukning, deformation eller
förändring av material. (SIS 2016)

failure whose probability of occurrence increases with the operating time or the number of
operations of the item and the associated applied stresses

Note 1: Wear-out is a physical phenomenon which results in a loss, deformation or change
of material. (CEN 2010)

förvaltning av tillgångar (asset management)
koordinerade åtgärder i en organisation för realisering av värde från tillgångar
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Anm. 1: Realisering av värde omfattar normalt en avvägning mellan kostnader, risker,
möjligheter och nyttan med prestanda.

Anm. 2: Åtgärder kan även avse tillämpningen av delarna i ledningssystemet för tillgångar.
Anm. 3: Termen åtgärd har en bred betydelse och kan till exempel omfatta metod, planering,

planer och dessas införande. (SIS 2014)

coordinated activity of an organisation to realize value from assets
Note 1: Realization of value will normally involve a balancing of costs, risks, opportunities

and performance benefits.
Note 2: Activity can also refer to the application of the elements of the asset management

system.
Note 3: The term activity has a broad meaning and can include, for example, the approach,

the planning, the plans and their implementation. (ISO 2014)

Se figur 3.
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Figur 3: Ramverk tillgångsförvaltning översatt av Trafikverket (2017) utifrån UIC (2016).
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I

inspektion (inspection)
granskning av överensstämmelse genom mätning, observation eller provning av en enhets
relevanta egenskaper (SIS 2016)

examination for conformity by measuring, observing, or testing the relevant characteristics of
an item (CEN 2010)

intressent (stakeholder)
person eller organisation som kan påverka, bli påverkad av eller uppfatta sig bli påverkad av
ett beslut eller en åtgärd

Anm. 1: En intressent kan även kallas en intresserad part. (SIS 2014)

person or organisation that can affect, be affected by, or perceive themselves to be affected by a
decision or activity

Note 1: A stakeholder can also be referred to as an interested party. (ISO 2014)

Kommentar: Finns en liknande definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

Se figur 3 (Avsnitt F).

K

krav (requirement)
behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk

Anm. 1: Underförstådd innebär att det är vanligt eller allmänt vedertaget att behovet eller
förväntningen är underförstådd inom organisationen och av intressenterna.

Anm. 2: Ett angivet krav är ett som är uttryckt, till exempel i dokumenterad information.
(SIS 2014)

need or expectation that is stated, generally implied or obligatory
Note 1: Generally implied means that it is custom or common practice for the organisation

and stakeholders that the need or expectation under consideration is implied.
Note 2: A specified requirement is one that is stated, for example in documented information.

(ISO 2014)

Kommentar: Trafikverket: Krav i åtgärdsbeskrivningar skiljer sig mot krav i kontrakt.
Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista: (vid anläggningsstyrning:) styrande dokument

som anger krav på en anläggnings funktion, utformning eller på dess prestanda eller effekter
Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista: (vid styrning av arbetssätt i anläggningen:)

styrande dokument som anger krav på arbetssätt i anläggningen

krävd funktion (required function)
enhets funktion, kombination av vissa funktioner eller samtliga funktioner, som anses nödvändig
för att utföra krävd prestation

Anm. 1: Att utföra krävd funktion kan också innebära bevarande av substansvärde.
Anm. 2: Den krävda funktionen kan vara uttalad eller underförstådd och kan i vissa fall vara

under den ursprungliga designspecifikationen. (SIS 2016)

function, combination of functions, or a total combination of functions of an item which are
considered necessary to provide a given service

Note 1: To provide a given service may also include asset value preservation.
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Note 2: The given service may be expressed or implied and may in some cases be below the
original design specifications. (CEN 2010)

Kommentar: Anm. 2: under kan läsas som längre än. Exempel: Anta att den krävda prestationen
avseende ett fordon är att fordonet ska kunna ta sig från position A till B på en timme. Om
designspecifikationen anger hastighet på fordonet till 100 km/h, men 80 km/h är tillräckligt för
att uppfylla prestationen, blir krävd funktion 80 km/h.

L

ledningssystem (management system)
grupp av samverkande eller varandra påverkande delar i en organisation som används för att
upprätta policyer och mål och processer för att uppnå dessa mål

Anm. 1: Ett ledningssystem kan avse en enskild eller flera discipliner.
Anm. 2: Systemets delar omfattar organisationens struktur, roller och ansvar, planering,

tillämpning, osv.
Anm. 3: Ett ledningssystem kan omfatta hela organisationen, specifika och identifierade

funktioner i organi-sationen, specifika och identifierade avdelningar i organisationen, eller en
eller flera funktioner inom en grupp organisationer. (SIS 2014)

set of interrelated or interacting elements of an organisation to establish policies and objectives
and processes to achieve those objectives

Note 1: A management system can address a single discipline or several disciplines.
Note 2: The system elements include the organisation’s structure, roles and responsibilities,

planning, operation, etc.
Note 3: The scope of a management system may include the whole of the organisation,

specific and identified functions of the organisation, specific and identified sections of the orga-
nisation, or one or more functions across a group of organisations. (ISO 2014)

Kommentar: Finns en annan definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

Se figur 3 (Avsnitt F).

ledningssystem för tillgångar (asset management system)
ledningssystem för förvaltning av tillgångar har som funktion att etablera och upprätthålla
policyn och målen för förvaltning av tillgångar

Anm. 1: Ledningssystemet för tillgångar ingår i förvaltning av tillgångar. (SIS 2014)

management system for asset management whose function is to establish the asset management
policyand asset management objectives

Note 1: The asset management system is a subset of asset management. (ISO 2014)

Kommentar: Ska inte blandas ihop med informationssystem, dvs. IT-system som ger IT-stöd (IT –
Informationsteknik).

Se figur 3 (Avsnitt F).

livscykel (life cycle)
faser ingående i förvaltningen av en tillgång

Anm. 1: Namngivningen, antalet steg och aktiviteterna för varje steg varierar vanligtvis i
olika branscher och avgörs av organisationen. (SIS 2014)

stages involved in the management of an asset

8



Note 1: The naming and number of the stages and the activities under each stage usually
vary in different industry sectors and are determined by the organisation. (ISO 2014)

logistisk väntetid (logistic delay)
ackumulerad tid när underhåll inte kan genomföras beroende på behovet att anskaffa under-
hållsresurser, exklusive administrativ väntetid

Anm. 1: Logistisk väntetid kan bero på t.ex. resor till anläggningar, väntan på reservdelar,
specialister, testutrustningar och information och olämpliga miljöförhållanden. (SIS 2016)

accumulated time when maintenance cannot be carried out due to the need to acquire mainte-
nance resources, excluding any administrative delay

Note 1: Logistic delays can be due to, for example, travelling to installations, pending arrival
of spare parts, specialists, test equipment and information and unsuitable environmental condi-
tions. (CEN 2010)

M

medeldrifttid mellan fel (mean operating time between failures (MTBF))
medelvärde av drifttiden mellan fel

Anm. 1: Inom området funktionssäkerhet definieras medeldrifttiden mellan fel som matematisk
uppskattning av drifttiden mellan fel.

Anm. 2: Denna term används om reparerbara enheter. (SIS 2016)

average of the operating times between failures
Note 1: In the field of reliability, mean operating time between failures is defined as the

mathematical expectation of the operating time between failures.
Note 2: This term is applied to repairable items. (CEN 2010)

medelreparationstid (MRT) (mean repair time (MRT))
medelvärde på reparationstider

Anm. 1: Inom området funktionssäkerhet är medelreparationstiden definierad som den
matematiska uppskattningen för reparationstiden. (SIS 2016)

average of the repair times
Note 1: In the field of reliability, mean repair time is defined as the mathematical expectation

of the repair time. (CEN 2010)

medeltid till återställande (MTTR) (mean time to restoration (MTTR))
medelvärde på tiden för att återupprätta förmågan att prestera efter fel.

Average of the times to restoration.

modifiering (modification)
kombination av alla tekniska åtgärder, administrativa åtgärder samt ledningsåtgärder, avsedda
att ändra en eller flera av en enhets funktioner

Anm. 1: Modifiering är inte en underhållsåtgärd utan avser ändring av enhetens krävda
funktion till en ny sådan. Ändringarna kan ha en påverkan på tillförlitligheten.

Anm. 2: Underhållsorganisationen kan bli involverad i modifieringar.
Anm. 3: Ändring av en enhet där en annan version ersätter den ursprungliga utan att funk-

tionen ändras eller att tillförlitligheten för enheten förbättras benämns utbyte och är inte en
modifiering. (SIS 2016)

combination of all technical, administrative and managerial actions intended to change one or
more functions of an item
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Note 1: Modification is not a maintenance action, but has to do with changing the required
function of an item to a new required function. The changes may have an influence on the
dependability characteristics.

Note 2: Modification may involve the maintenance organisation.
Note 3: The change of an item where a different version is replacing the original item without

changing the function or ameliorating the dependability of the item is called a replacement and
is not a modification. (CEN 2010)

mål (objective)
resultat som ska uppnås

Anm. 1: Ett mål kan vara strategiskt, taktiskt eller operationellt.
Anm. 2: Mål kan avse olika funktioner (så som för finanser, arbetsmiljö och miljö) och kan

gälla på olika nivåer (som strategiskt, för hela organisationen, projekt, produkt och process).
Anm. 3: Ett mål kan uttryckas på andra sätt, t.ex. som ett avsett resultat, ett syfte, ett opera-

tivt kriterium, ett mål för förvaltning av tillgångar eller genom att använda ord med liknande
betydelse (t.ex. målsättning, avsikt eller ändamål). (SIS 2014)

result to be achieved
Note 1: An objective can be strategic, tactical or operational.
Note 2: Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and

environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organisation-wide,
project, product and process).

Note 3: An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended outcome, a purpose,
an operational criterion, an asset management objective or by the use of other words with similar
meaning (e.g. aim, goal, or target). (ISO 2014)

Kommentar: Anm. 3: En alternativ översättning av operativt kriterium kan vara kriterium för drift.
Finns en liknande definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

O

organisation (organisation)
person eller grupp personer som har egna funktioner med ansvar, kompetensområden och
relationer för att uppnå dess mål

Anm. 1: Begreppet organisation omfattar bland annat enskilda näringsidkare, bolag, ju-
ridiska personer, firmor, företag, myndigheter, handelsbolag, välgörenhetsinrättningar eller
institutioner, eller delar eller kombinationer därav, oavsett om de är juridiska personer eller inte,
och oavsett om de är offentliga eller privata. (SIS 2014)

person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and
relationships to achieve its objectives

Note 1: The concept of organisation includes, but is not limited to, sole-trader, company,
corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination
thereof, whether incorporated or not, public or private. (ISO 2014)

organisationsmål (organisational objective)
övergripande mål som fastställer sammanhanget och riktningen för en organisations aktiviteter

Anm. 1: Organisationsmål fastställs genom organisationens planeringsåtgärder på strategisk
nivå. (SIS 2014)

overarching objective that sets the context and direction for an organisation’s activities
Note 1: organisational objectives are established through the strategic level planning activiti-

es of the Organisation. (ISO 2014)
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P

policy (policy)
avsikter och riktning hos en organisation så som det formellt är uttryckt av dess högsta ledning
(SIS 2014)

intentions and direction of an organisation as formally expressed by its top management (ISO
2014)

Kommentar: Policyer ger riktlinjer för anställda (och externa) gällande hur organisationen
förhåller sig till ämnena i fråga.

Avseende underhåll: På en organisatorisk/strategisk nivå ingår underhållspolicyn i strate-
gisk planering och i arbetet med underhållsstrategin, dock kan termerna underhållsstrategi och
underhållspolicy även avse underhåll av enskilda enheter, t.ex. en maskin eller komponent.

Se figur 3 (Avsnitt F).

portfölj av tillgångar (asset portfolio)
tillgångar som omfattas av ledningssystemet för tillgångar

Anm. 1: En portfölj av tillgångar upprättas vanligtvis i syfte att leda och styra tillgångarna.
Portföljer av till-gångar för fysisk hårdvara skulle kunna specificeras efter kategori (t.ex. anlägg-
ning, utrustning, verktyg, mark). Portföljer av tillgångar för mjukvara skulle kunna specificeras
efter mjukvarudistributör eller efter plattform (t.ex. pc, server, stordator).

Anm. 2: Ett ledningssystem för tillgångar kan omfatta flera portföljer av tillgångar. Om flera
portföljer av till-gångar och ledningssystem för tillgångar används, bör de koordineras. (SIS
2014)

assets that are within the scope of the asset management system
Note 1: A portfolio is typically established and assigned for managerial control purposes.

Portfolios for physical hardware might be defined by category (e.g. plant, equipment, tools,
land). Software portfolios might be defined by software publisher, or by platform (e.g. PC, server,
mainframe).

Note 2: An asset management system can encompass multiple asset portfolios. Where mul-
tiple asset portfolios and asset management systems are employed, asset management activities
should be coordinated between the portfolios and systems. (ISO 2014)

R

risk (risk)
osäkerhetens effekt på mål

Anm. 1: En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv och/eller negativ.
Anm. 2: Mål kan ha olika aspekter (såsom ekonomi, hälsa och säkerhet eller miljömål) och

kan gälla på olika nivåer (såsom strategisk-, organisatorisk-, projekt-, produkt- eller processnivå).
Anm. 3: Risker karaktäriseras ofta genom hänvisning till potentiella händelser (2.17) och

konsekvenser (2.18), eller genom en kombination av dessa. (SIS 2009)

effect of uncertainty on objectives
Note 1: An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.
Note 2: Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and

environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organisation-wide,
project, product and process).

Note 3: Risk is often characterized by reference to potential events (2.17) and consequences
(2.18), or a combination of these. (ISO 2009)
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Kommentar: För Trafikverkets övergripande riskhantering gäller ISO 31000. För RAMS gäller
en annan definition baserat på SS-EN 50126.

Är samma definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

risk – EU-kommissionen
Frekvensen av olyckor och tillbud som vållar skada (orsakad av en riskkälla) och graden av
allvar hos denna skada. (EU-kommissionen 2013)

Kommentar: Den alternativa beskrivningen baseras på EN 50126:1999 som är specifikationen
för RAMS för järnvägsanläggningar och EU förordningen för Common safety methods for risk
assessment and repealing Regulation, CSM-RA.

robusthet för järnvägsinfrastruktur (railway infrastructure robustness)
*förmågan att upprätthålla en acceptabel funktion under störda förhållanden för en bestämd
tidsperiod och specificerade förhållanden (Norrbin 2016)

the ability to maintain an acceptable level of functionality in the presence of specified disturban-
ces for a specified time period.

S

strategisk plan för förvaltning av tillgångar (strategic asset management plan (SAMP))
dokumenterad information som anger hur organisationens mål ska omvandlas till mål för
förvaltning av tillgångar, metoden för att utveckla tillgångsförvaltnings planer, och anger rollen
som ledningssystemet för tillgångar har för att främja att de uppsatta målen för förvalt-ning av
tillgångar uppnås

Anm. 1: En strategisk plan för förvaltning av tillgångar härleds från organisationsplanen.
Anm. 2: En strategisk plan för förvaltning av tillgångar kan ingå i, eller vara en underordnad

plan till, orga-nisationsplanen. (SIS 2014)

documented information that specifies how organisational objectives are to be converted into
asset management objectives, the approach for developing asset management plans, and the role
of the asset management system in supporting achievement of the asset management objectives

Note 1: A strategic asset management plan is derived from the organisational plan.
Note 2: A strategic asset management plan may be contained in, or may be a subsidiary plan

of, the organisational plan. (ISO 2014)

Se figur 3 (Avsnitt F).

störning (incident)
oförutsedd händelse som leder till skada eller annan förlust (SIS 2014)

unplanned event or occurrence resulting in damage or other loss (ISO 2014)

Kommentar: Observera särskrivningen tillgångsförvaltnings planer. Bör översättas tillgångsförvalt-
ningsplaner.

säkerhet (safety)
Svensk översättning av standarden saknas i SIS (1999).

freedom from unacceptable risk of harm (CEN 1999)

Kommentar: Svenska versionen av standarden är på engelska.
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T

tillförlitlighet (dependability)
förmåga att prestera som det krävs och när det krävs

Anm. 1: Egenskaper för tillförlitlighet inbegriper driftsäkerhet och dess påverkande fakto-
rer (funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet) och, i vissa fall varaktighet,
ekonomi, integritet, säkerhet, trygghet och användningsvillkor.

Anm. 2: Tillförlitlighet används beskrivande som en samlingsbenämning för tidsberoende
kvalitetsegenskaper hos en vara eller tjänst. (SIS 2016)

ability to perform as and when required
Note 1: Dependability characteristics include availability and its influencing factors (relia-

bility, recoverability, maintainability, maintenance support performance) and, in some cases,
durability, economics, integrity, safety, security and conditions of use.

Note 2: Dependability is used descriptively as an umbrella term for the time-related quality
characteristics of a product or service. (CEN 2010)

Kommentar: Notera skillnaden i inkluderandet av Recoverability i Note 1 / Anm. 1. Recoverability
(återhämtningsförmåga) kan ses ingå i redundans och därmed är en del av funktionssäkerhet.

Finns en liknande definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista, men där är defini-
tionen avgränsad till området informationssäkerhet.

Se figur 4.

Driftsäkerhet

Funktionssäkerhet Underhållsmässighet Underhållssäkerhet

Hur svårt det är att
reparera funktionsfel

Hur snabbt underhålls-
organisationen reagerar

på funktionsfel

Hur ofta funktionsfel
inträffar

Mäts i tillgänglighet

OrganisationsegenskaperProduktegenskaper

Tillförlitlighet

Figur 4: Tillförlitlighet. Figuren är baserad på Tillförlitlighet – Anm. 1, med tillägg i blått.

tillgänglighet (availability performance)
Se Driftsäkerhet anm. 3.

See Availability note 3.

Kommentar: I definitioner av driftsäkerhet (availabilty) används termen förmåga (ability) för
att indikera en kvalitativ aspekt, och i definitioner av tillgänglighet används termen sannolikhet
(probability) för att indikera en kvantitativ aspekt. Tillgänglighet översätts på engelska till
availability performance, men ofta används endast availabilty och så får sammanhanget visa om
det avses kvalitativt eller kvantitativt. Alternativt används den specifika termen för den specifika
typen av tillgänglighet som avses, t.ex. operational availability – Operativ tillgänglighet eller
steady state availability – Tillgänglighet vid fortfarighet. Se SS 441 05 05.
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Begreppet avser här standarder för förvaltning av tillgångar, tillförlitlighet, underhållsteknik
och strategisk planering. Inom transportsystemet (alt. politiskt) kan tillgänglighet även hänvisa
till möjlighet för funktionshindrade att använda sig av transportsystemet. Det avses inte i detta
dokument.

Finns i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista, men definition är där avgränsad till
informationssäkerhet. Definitionerna har vissa likheter.

tillgång (asset)
sak, enhet eller entitet med potentiellt eller faktiskt värde för en organisation

Anm. 1: Värdet kan antingen vara materiellt, immateriellt, finansiellt eller icke-finansiellt,
och omfattar hänsyn till risker och förpliktelser. Värdet kan vara positivt eller negativt i olika
stadier under tillgångens livstid.

Anm. 2: Fysiska tillgångar avser vanligen utrustning, inventarier och egendom som ägs
av organisationen. Fysiska tillgångar är motsatsen till immateriella tillgångar, som är icke-
fysiska tillgångar som hyreskontrakt, varumärken, digitala tillgångar, nyttjanderätter, licenser,
immaterialrätter, anseende eller avtal.

Anm. 3: En gruppering av tillgångar som kallas ett tillgångssystem kan även betraktas som
en tillgång. (SIS 2014)

item, thing or entity that has potential or actual value to an organisation
Note 1: Value can be tangible or intangible, financial or non-financial, and includes consi-

deration of risks and liabilities. It can be positive or negative at different stages of the asset
life.

Note 2: Physical assets usually refer to equipment, inventory and properties owned by the
organisation. Physical assets are the opposite of intangible assets, which are non-physical assets
such as leases, brands, digital assets, use rights, licences, intellectual property rights, reputation
or agreements.

Note 3: A grouping of assets referred to as an asset system could also be considered as an
asset. (ISO 2014)

Kommentar: Anm. 1: Oberservera att det bör stå och omfattar även.
I SS-EN 13306:2010 är termen fysisk anläggningstillgång definierad. Denna översättning av

asset kan anses felaktig; används bland annat inte på Trafikverket. Se även diksussion i bilaga A.

tillgångs livstid (asset life)
period från att en tillgång skapas till att tillgången kasseras (SIS 2014)

period from asset creation to asset end-of-life (ISO 2014)

tillgångsförvaltnings planer (asset management plan)
dokumenterad information som anger åtgärderna, resurserna och tidsramarna som krävs för att
en individuell tillgång, eller en grupp tillgångar, ska uppnå organisationens mål för för-valtning
av tillgångar

Anm. 1: Grupperingen av tillgångar kan ske efter typ av tillgång, tillgångsklass, tillgångssy-
stem eller portfölj av tillgångar.

Anm. 2: En tillgångsförvaltnings plan härleds från den strategiska planen för förvaltning av
tillgångar.

Anm. 3: En tillgångsförvaltnings plan kan ingå i, eller vara en underordnad plan till, den
strategiska planen för förvaltning av tillgångar. (SIS 2014)

documented information that specifies the activities, resources and timescales required for
an individual asset, or a grouping of assets, to achieve the organisation’s asset management
objectives

Note 1: The grouping of assets may be by asset type, asset class, asset system or asset
portfolio.

Note 2: An asset management plan is derived from the strategic asset management plan.
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Note 3: An asset management plan may be contained in, or may be a subsidiary plan of, the
strategic asset management plan. (ISO 2014)

Kommentar: Observera särskrivningen tillgångsförvaltnings planer. Bör översättas tillgångsförvalt-
ningsplaner.

Se figur 3 (Avsnitt F).

tillståndsbaserat underhåll (condition based maintenance)
förebyggande underhåll som omfattar en kombination av övervakning eller inspektion eller
provning, analyser och påföljande underhållsåtgärder

Anm. 1: Övervakning inspektion eller provning kan vara schemalagd, på begäran eller
kontinuerlig. (SIS 2016)

preventive maintenance which include a combination of condition monitoring and/or inspection
and/or testing, analysis and the ensuing maintenance actions

Note 1: The condition monitoring and/or inspection and/or testing may be scheduled, on
request or continuous. (CEN 2010)

Se figur 4 (Avsnitt T).

U

underhåll (maintenance)
kombination av samtliga tekniska åtgärder, administrativa åtgärder och ledningsåtgärder under
en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant
tillstånd att den kan utföra krävd funktion

Anm. 1: Jämför förbättring och modifiering. (SIS 2016)

combination of all technical, administrative and managerial actions during the life cycle of an
item intended to retain it in, or restore it to, a state in which it can perform the required function

Note 1: See also the definitions of improvement and modification. (CEN 2010)

Kommentar: Finns en liknande definition i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

Se figur 5.

underhållsmässighet (maintainability)
förmågan hos en enhet som används enligt rådande förhållande, att vidmakthållas i eller
återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, i de fall där underhållet
utförs under rådande förhållande och att fastställda rutiner och resurser används

Anm. 1: Underhållsmässighet kan kvantifieras genom att lämpliga mätetal eller indikatorer
tillämpas och kallas då aktiv underhållstid. (SIS 2016)

ability of an item under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which
it can perform a required function, when maintenance is performed under given conditions and
using stated procedures and resources

Note 1: Maintainability may be quantified using appropriate measures or indicators and is
then referred to as maintainability performance. (CEN 2010)

Se figur 4 (Avsnitt T).
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Efter funktionsfel 
upptäckts 

Innan funktionsfel 
upptäckts 

Förebyggande 
underhåll

Avhjälpande 
underhåll

Underhåll

Tillståndsbaserat 
underhåll

Förutbestämt 
underhåll

Schemalagt, 
kontinuerligt

eller på begäran
Schemalagt Uppskjutet Akut

Vid felutvecklingstider som 
är längre än inspektions-
intervallet och reaktionstiden

Vid förväntad 
livslängd eller 

mätbar förslitning

Vid felmoder med 
smal felfördelning 

Vid felutvecklingstider som 
är längre än reaktionstiden

Vid bred felfördelning och 
snabb felutvecklingstid, 
eller när det är kostnads-
effektivt och låg risk

Figur 5: Underhåll (SIS 2016). Tillägg i blått förklaras vidare i figur 2 (Avsnitt D).

underhållsprocesser* (maintenance processes)
Beskrivs endast med figur i CEN (2004); se figur 6.

Kommentar: *Egen översättning. Term i plural i standarden.

Underhållsledning
- Underhållspolicy
- Finans och budget
- Koordinering och övervakning

Underhållsstödsplanering
- Definiering av underhållets

stödfunktioner
- Identifiering av underhålls-

åtgärder
- Analys av underhållsåtgärder
- Koordinering och övervakning

Underhållsförberedelse
- Planering av underhålls-

åtgärder
- Schemaläggning av aktiviteter
- Tilldela och erhålla resurser

Underhållsutförande
- Planering av underhålls-

åtgärder
- Schemaläggning av aktiviteter
- Tilldela och erhålla resurser

Utvärdering av underhållet
- Mätning av underhålls-

prestation
- Analys av resultat
- Utvärdering av framtida

åtgärder

Förbättring av underhållet
- Förbättra underhållskoncept
- Förbättra resurser
- Förbättra förfaringssätt
- Modifiera utrustning

Figur 6: Underhållsprocesser (SIS 2008).

underhållssäkerhet (maintenance supportability)
en underhållsorganisations förmåga att tillhandahålla underhållsresurser på erforderlig plats så
att krävda underhållsåtgärder utförs när så krävs (SIS 2016)

ability of a maintenance organisation to have the correct maintenance support at the necessary
place to perform the required maintenance activity when required (CEN 2010)

Se figur 4 (Avsnitt T).
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Sakregister — EN–SV

asset – tillgång, 14
asset life – tillgångs livstid, 14
asset management – förvaltning av

tillgångar, 5
asset management plan –

tillgångsförvaltnings planer, 14
asset management system – ledningssystem

för tillgångar, 8
asset portfolio – portfölj av tillgångar, 11
availability – driftsäkerhet, 3
availability performance – tillgänglighet, 13

capability – förmåga, 5
condition based maintenance –

tillståndsbaserat underhåll, 15
corrective maintenance – avhjälpande

underhåll, 1

degradation – degradering, 2
degraded state – degraderat tillstånd, 2
dependability – tillförlitlighet, 13

effectiveness – effektivitet, 3

failure – fel, 4
fault – funktionsfel, 4

improvement – förbättring, 5
incident – störning, 12
indenture level – avgränsad enhet, 1
inspection – inspektion, 7
item – enhet, 3

life cycle – livscykel, 8
logistic delay – logistisk väntetid, 9

maintainability – underhållsmässighet, 15
maintenance – underhåll, 15
maintenance processes –

underhållsprocesser*, 16

maintenance supportability –
underhållssäkerhet, 16

management system – ledningssystem, 8
mean operating time between failures

(MTBF) – medeldrifttid mellan fel,
9

mean repair time (MRT) –
medelreparationstid (MRT), 9

Mean time to restoration (MTTR) –
medeltid till återställande (MTTR),
9

modification – modifiering, 9

objective – mål, 10
organisation – organisation, 10
organisational objective – organisationsmål,

10
organisational plan – affärsplan, 1

policy – policy, 11
preventive maintenance – förebyggande

underhåll, 5

railway infrastructure robustness –
robusthet för
järnvägsinfrastruktur, 12

reliability – funktionssäkerhet, 4
required function – krävd funktion, 7
requirement – krav, 7
risk – risk, 11

safety – säkerhet, 12
stakeholder – intressent, 7
strategic asset management plan (SAMP) –

strategisk plan för förvaltning av
tillgångar, 12

wear-out-failure – förslitningsfel, 5
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Sakregister — SV–EN

affärsplan – organisational plan, 1
avgränsad enhet – indenture level, 1
avhjälpande underhåll – corrective

maintenance, 1

degraderat tillstånd – degraded state, 2
degradering – degradation, 2
driftsäkerhet – availability, 3

effektivitet – effectiveness, 3
enhet – item, 3

förbättring – improvement, 5
förebyggande underhåll – preventive

maintenance, 5
förmåga – capability, 5
förslitningsfel – wear-out-failure, 5
förvaltning av tillgångar – asset

management, 5
fel – failure, 4
funktionsfel – fault, 4
funktionssäkerhet – reliability, 4

inspektion – inspection, 7
intressent – stakeholder, 7

krävd funktion – required function, 7
krav – requirement, 7

ledningssystem – management system, 8
ledningssystem för tillgångar – asset

management system, 8
livscykel – life cycle, 8
logistisk väntetid – logistic delay, 9

mål – objective, 10
medeldrifttid mellan fel – mean operating

time between failures (MTBF), 9

medelreparationstid (MRT) – mean repair
time (MRT), 9

medeltid till återställande (MTTR) – Mean
time to restoration (MTTR), 9

modifiering – modification, 9

organisation – organisation, 10
organisationsmål – organisational objective,

10

policy – policy, 11
portfölj av tillgångar – asset portfolio, 11

risk – risk, 11
robusthet för järnvägsinfrastruktur –

railway infrastructure robustness,
12

säkerhet – safety, 12
störning – incident, 12
strategisk plan för förvaltning av tillgångar

– strategic asset management plan
(SAMP), 12

tillförlitlighet – dependability, 13
tillgänglighet – availability performance, 13
tillgång – asset, 14
tillgångs livstid – asset life, 14
tillgångsförvaltnings planer – asset

management plan, 14
tillståndsbaserat underhåll – condition

based maintenance, 15

underhåll – maintenance, 15
underhållsmässighet – maintainability, 15
underhållsprocesser* – maintenance

processes, 16
underhållssäkerhet – maintenance

supportability, 16
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Bilaga A.
Diskussion avseende terminologin från remissrundan

Följande diskussionspunkter från remissrunda bifogas för läsare som önskar fördjupning i
ämnet.

Refererade standarder i ordlistan har vissa skrivfel, se t.ex. Tillgångsförvaltnings planer. Vissa
skrivfel är omnämnda i kommentarer tillhörande termerna.

I ordlistan i denna rapport har förvaltning av tillgångar setts från ett underhållsperspektiv.
Därav innefattar ordlistan betydligt fler termer avseende underhåll än vad den hade gjort om
förvaltning av tillgångar hade setts från ett mer övergripande perspektiv. Underhåll är en del av
förvaltning av tillgångar.

Elva termer i denna ordlista finns även definierade i Trafikverkets verksamhetsstyrningsord-
lista. Dessa termer i denna ordlista har kommentarer avseende om termerna är samma, dylika
eller helt olika varandra mellan de två ordlistorna. Denna ordlista läsas med fördel tillsammans
med Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista.

I Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista är begrepp definierade som har anknytning vill
Trafikverkets ledningssystem. De begrepp som definieras i ordlistan är alltså inte i första hand
sådana som hör till Trafikverkets fackområden. Definitionerna kan vara interna för Trafikverket
och avse specifik verksamhet inom Trafikverket. I arbetet med verksamhetsstyrningsordlistan
deltar Lars-Åke Eriksson (Ekonomi och styrning), Maria Gustafsson (terminolog på Trafikverket)
samt sakkunniga inom Trafikverket (inom olika ämnesområden). Termerna och definitionerna
är beslutade, men de är inte “huggna i sten”. De kan förändras över tid, och har i många fall
förändrats under ordlistans livstid. Vissa begrepp avgränsas till ett visst delområde, med hjälp
av en parentes i början av definitionen. I avtal och andra dokument kan andra definitioner
förekomma.

Trafikverkets styrgrupp för förvaltning av tillgångar har valt bort namnet anläggningstill-
gångar. Anläggning har olika betydelser inom Trafikverket beroende på sammanhang och
anläggningstillgång blir för snävt och kan dessutom misstolkas. I England har de haft samma
resa med begreppet tillgång men senare stannat på tillgång eftersom det är mest korrekt och ger
utrymme för både grundtanken som är just att vara värdeskapande och att lägga till en lämplig
avgränsning. Vid val av anläggningstillgång görs en insnävning som inte är önskvärd. SS-EN
13306 har felaktigt översatt asset till anläggningstillgång. Anläggningstillgångar fungerar inte
överallt i Trafikverket, bland annat inte hos Investering.

Definitionen av “krav” är betydligt vekare än den vi använder. Vi skulle ha mycket svårt att
åberopa underförstådda krav i en entreprenad.

Definitionen av “förbättring” utesluter förbättring av funktionen. Det är just i den betydelsen
Trafikverket använder det. Se term förbättring och modifiering.

Utöver standarder refererade i denna rapport återfinns ordlista avseende Asset Management
i An Anatomy, version 3 utgiven av IAM, The Institute of Asset Mangement.
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