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Sammanfattning
I Stockholmsregionen finns mer än 20 aktörer som utför underhållsservice på hissar. Otis AB är en 
av de största med en internationell organisation. Företaget har funnits i Sverige sedan 1970 talet.

Frågeställning som låg till grund för hur detta arbete skulle angripas var: vad ska göras i samband 
med ett servicebesök och hur skall de olika intressenterna få information om anläggningarnas skick. 
En fråga som också gör sig gällande i detta arbete är om det går att förbättra underhållsservicen med 
metodik från integrerad produktutveckling. 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att  minska besiktnings anmärkningar. Servicemoment som 
utförs i samband med servicebesöket skall tydliggöras och ett  förslag på en uppdelning kommer att 
ges. Syftet är också att ge ett förslag på hur information om anläggningarnas skick ska insamlas.

Problem som upptäcktes var att dagens servicebeskrivning tar för lång tid att utföra, att det är för 
mycket ombesiktningar som gör att kunderna blir missnöjda. Det  finns för lite dokumenterad 
information om statusen på hissarnas komponenter. Ytterligare ett problem är att det  är svårt  att 
generalisera hur servicen ska utföras på 6000 anläggningar som skiljer sig åt genom olika års-
modeller och fabrikat. Arbetssättet med att lösa uppgiften bygger på en produktutvecklingsmodell. 
Teorier som använts när verksamheten analyserats bygger på begrepp som förebyggande underhåll 
(FU), kvalité och Lean. 

Genom deltagande observation gavs information om hur underhållsservicen utförs i dag och vilka 
problemen är. Ytterligare information insamlades genom intervjuer av personer inom företaget i 
olika positioner och genom insamling av data. 

Genom integration av personer inom olika positioner i företaget togs ett förslag på en ny 
statusrapport fram. Fördelen med den nya rapporten är att  den ger mer information om komponenter 
i de olika anläggningarna. Den har en tydligare uppdelning så att det är lättare att  förstå vilka 
komponenter som hör till en viss typ av hiss. Den ger också data som kan samlas i en databas för att 
underlätta vid beställning av komponenter. Ett förslag på en uppdelad service ges.

I det framtida arbetet rekommenderas bland annat att montörerna ska involveras mer i 
verksamheten för att förändringsarbetet ska gå snabbare och för att  de ska känna sig mer delaktiga i 
verksamheten.
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Abstract
In the Stockholm region there are more than 20 competing companies that provide maintenance 
service for elevators. Otis AB is one of the biggest with a large international organisation. The 
company has been established in Sweden since 1970. 

The thesis started with questions as: what are the staffs supposed to do during a maintenance visit 
and how should the different stakeholders get information about the conditions of the facilities. One 
more additional question that is connected to this work is if improvements of the maintenance 
service are possible with methods used in integrated product development.

The main purpose of this thesis is to reduce the remarks from inspections. To clarify which 
maintenance operations are performed during maintenance and from this knowledge give a proposal 
of how to divide it will be given. The purpose is also to give a proposal how to collect information 
about the elevators and its status.

One of the problems that where detected is that today´s maintenance instructions take too long to 
perform. Another problem is that there are too many repeat inspections that cause customer 
dissatisfaction. There is not enough documented information about the status of the different 
components in the elevators. Furthermore it is hard to propose generalised maintenance instructions 
for more than 6000 machines of differing make and model. A product development model is used to 
solve the task. Theories that are used in the analysis of the business are taken from concepts such as 
preventive maintenance, quality and Lean.

Information about  how the maintenance service is provided today and problems that  was obtained 
through observations made during participation in the daily work. Additional facts were collected 
through interviews with people in different positions in the company. Information was also 
collected from different databases.

A draft of a new status report form was developed with the help of people in different positions in 
the company linked to maintenance service. The benefit of the new status report form is that 
it contains more information about the status of the machines. It has a clearer division into sections 
making it  easier to see which part belong to a certain type of elevator. It  also gives information that 
can be stored in a computer database that can be useful when ordering spare parts. A proposal for a 
divided maintenance is given.
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One of the recommendations given to forward the development of the business is that the 
management should involve the workers in the process of changing working practices so that such 
changes proceed faster and the workers feel more involved in the business.
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utbildade mig så småningom till elektriker och jobbade 10 år som industrielektriker på Scania med 
både akut och förebyggande underhåll och med ständiga förbättringar. En önskan efter ett mer 
kreativt arbete med teknisk och praktisk inriktning växte sig allt större med tiden och när jag fann 
inriktningen Design och produktframtagning sökte jag till den direkt. Att det sedan blev Integrerad 
produktutveckling beror på att den inriktningen har de inslag som jag vill jobba med. 

Produktutveckling där uppfinnaren får komma fram och konstruera, integrering där kommunikation 
mellan olika grupper eller avdelningar sammanflätas till ett optimalt skapande. Det sociala 
samspelet i gruppen med de olika personligheterna som tillsammans bygger upp  en samlad enhet 
för effektiv utveckling av produkter.

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete i Integrerad produktutveckling på Kunglig tekniska 
högskolan i Stockholm och är utförd på Otis AB i Solna och är slutet på en utbildning som har varit 
mycket krävande men otroligt rolig. 

Anledningen till att jag blev tilldelat  detta uppdrag av Otis var min tidigare erfarenhet från mina år 
som underhållselektriker inom industrin där det förebyggande underhållet är väl utvecklat. Det har 
varit  ett intressant projekt där jag försökt  kombinera mina gamla erfarenheter med nya från min 
utbildning till att försöka lösa problem.

Jag vill först och främst tacka min fru Lena som har stöttat mig så att jag har kunnat genomföra och 
slutföra min utbildning utan din hjälp  hade det inte gått. Min handledare Jens Hemphälä som gett 
mig konstruktiv kritik och som hjälpt mig med att få igenom mitt arbete till en slutlig presentation. 
Jag vill även tacka Arnaud Chevalier och Mathias Arbez på Otis som släppte in mig och lät mig 
göra examensarbetet på företaget. Jag vill också tacka montörer, arbetsledare och administratörer 
som varit mycket pedagogiska och hjälpsamma och som stått ut med mina frågor. Jag vill också 
tacka studenterna som gjort sina examensarbeten parallellt med mig på Otis: Adrian Martinez, 
Viktor Hähle och Henrik Ingelstedt för ett gott samarbete. 

Sist kan jag inte låta bli att glädjas åt att  vi bor i ett fantastiskt land där det går att utbilda sig vidare 
om viljan finns. 

Tomas Hjort

Stockholm september 2011
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1.  INTRODUKTION

Här ges en beskrivning av företaget och problembeskrivningen som ligger till grund för hur jobbet 
har vuxit fram, syftet med examensarbetet och vilka avgränsningar som gjorts.

1.1 Företaget
I Stockholmsregionen finns mer än 20 aktörer som utför underhållsservice på hissar (Gula sidorna 
2011-08-03). Allt från små lokala företag med enskilda montörer till de stora aktörerna där bland 
annat Otis är representerad med en stor internationell organisation. 

Otis AB (uppgifterna hämtat från Otis hemsida) är tillverkare av hissar rulltrappor och rullramper 
och ingår i United Technologies företagspark. Företaget  utför även service och underhåll på sina 
egna och andra märken som finns på marknaden. Grundaren heter Elisha Graves Otis och uppfann 
en säkerhetsanordning som gjorde att  hissen stannade om linan till hisskorgen gick av. 
Säkerhetshissen var därmed uppfunnen. Efter att ha demonstrerat  sin patenterade uppfinning på 
världsutställningen i New York på 1850-talet  tog försäljningen fart och företaget växte. I dag har 
Otis över 60000 anställda i över 200 länder och har produktions och testanläggningar i Europa, 
Asien och USA. 

Otis har funnits i Sverige sedan 1970 talet och finns lokaliserade i nedre halvan av Sverige från 
Bollsta till Malmö. Huvudkontoret ligger i Solna där även Stockholmskontoret finns. I Stockholm 
jobbar ca 100 montörer inom service, ny montage och felsökning.

Otis Jobbar mot ett mål som kallas ACE som står för Achieving Competitive Excellence vilket 
innebär att alla i företaget ständigt ska förbättra processerna som ska resultera i en förstaklassisk 
service som ska ge konkurrensfördelar på marknaden. Kundtillfredsställelsen mäts kontinuerligt för 
att få en bild över hur företaget sköter sitt uppdrag och hur tjänsten uppfattas av kunden.

1.2 Problembeskrivning
Formuleringen som låg till grund för hur projektet angreps löd: ”uppgiften syftar till att definiera 
vad en montör ska göra vid ett servicebesök med frågeställningen om vilka delar av hissen som ska 
kontrolleras, vilka underhållsmoment ska utföras och hur ska montören rapportera till kunden”

Ytterligare en intressant aspekt med detta examensarbete är att undersöka om metodik från 
integrerad produktutveckling går att tillämpa i utveckling av underhållsservice.

Huvudproblemet är att besiktningsanmärkningarna är för många. Besiktningsanmärkningar som 
leder till ombesiktning skapar missnöje bland kunder. 

Ett problem är att servicebeskrivningen som finns i dag tar för lång tid att utföra om alla 
servicepunkter utförs vid ett och samma tillfälle. Företaget har svårt att få montörerna att sälja 
förbättringar till kunderna. Förbättringarna gör att anläggningarna blir driftsäkrare vilket i sin tur 
leder till minskad arbetsbelastning och ökad kundnöjdhet. 

Problemet med att definiera vilka delar av hissen som skall kontrolleras är att hissparken består av 
över 6000 enheter i Stockholmsområdet. Hissarna har olika konstruktion, årtal och drifttimmar. 
Detta är fakta som spelar in vid planering av underhållsservice(Lindquist, 2003). För att bestämma 
vad som skall göras i samband med ett servicebesök för att  säkerställa att hissen fungerar 
problemfritt  behövs fakta om anläggningarna. För att få uppgifter om vilka komponenter som ska 
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kontrolleras behövs mer dokumentation om skicket på alla anläggningar. Detta för att 
serviceåtgärder ska bygga på statistik från verkligheten(Wireman, 2008). Underhållsmomenten är 
ganska likvärdiga vid ett servicebesök på de olika anläggningarna. Det är dock inte tydligt vad 
dessa moment innebär. Ett sätt att effektivisera verksamhet är att minska slöseri. Det kan behövas 
rutiner för hur arbetet ska utföras för att minska slöseriet. 

1.3 Syfte
Huvudsyftet med detta arbete är att  minska besiktningsanmärkningarna. En hiss som transporterar 
personer ska besiktigas en gång om året av ackrediterad besiktningsfirma. Besiktningsanmärkningar 
tillkommer när en besiktningsfirma hittar brister i en hissanläggning. Vissa av bristerna kräver att 
anläggningen ombesiktigas efter att de åtgärdats. Slöseri för kunden är att behöva betala för två 
besiktningar i stället för en. Detta är något som skapar missnöjda kunder. 

Det kommer att ges ett  förslag på hur insamling av information om anläggningarna kan utföras. 
Uppgifterna som samlas in ska upplysa de olika intressenterna om komponenternas tillstånd. 

I denna rapport kommer de olika moment som utförs i samband med underhållsservice att 
tydliggöras. Utgångspunkten är att en montör ska utföra fyra servicebesök om året i 
hissanläggningen. Dessa besök är jämt fördelade över året. Ett förslag kommer att ges på vilka 
moment som ska utföras vid varje tillfälle. I uppdelningen ska bland annat ett servicemoment ingå 
som ska förhindra att de vanligaste besiktningsanmärkningarna uppkommer. 

I arbetet  med att förbättra underhållsservicen kommer Lean som tankesätt att användas. Filosofin 
går bland annat ut på att minska på slöseriet  och därmed få bättre lönsamhet i verksamheten. En av 
filosofins metoder är att jobba med ständiga förbättringar. En annan metod som används är 5S som 
ger ett strukturerat  arbetssätt för att få en effektivare verksamhet. Metoden innebär att förbättring av 
arbetsplatsen utförs i fem steg.

1.4 Avgränsningar
Otis har service på hissar, rulltrappor och garageportar i hela världen. Examensarbetet  kommer att 
avgränsas till att undersöka underhållsservicen på hissar i Stockholmsområdet. Intervjuer och 
observationer kommer att utföras på personer som på något vis jobbar med underhållsservice, i 
ledningsnivå, med beredning och administration eller med utförande. En ytterligare avgränsning är 
att  direktkontakt med kunder inte kommer att ske. Uppgifter om kunders önskemål kommer att 
bygga på uppgifter från företagets kundundersökningar och från möten som företagsledningen har 
haft med stora kunder som finns i Stockholmsområdet.
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2. REFERENSRAM

Kapitlet presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för den utförda 
uppgiften. Kapitlet är uppdelat utifrån att uppgiften är utveckling av en produkt/tjänst där tjänsten 
är underhållsservicen.

2.1 Utveckling av produkter och tjänster
På grund av den ökande konkurrensutsättningen och globaliseringen bör ett företags tjänster 
utvecklas. Gränsdragningen om vad som är en tjänst och vad som är en vara suddas ut. Tjänsterna 
utvecklas på nya sätt för att tillfredsställa kunderna som är mer aktiva och ställer högre krav på 
företagens förmåga att uppfylla tjänsterna. Genom mer användarmedverkan kan tjänsteinnovations-
processen snabbas på (Blomqvist, et al, 2010). 

I detta examensarbete är det en tjänst som ska utvecklas. Tjänsten säljs till kunder i form att 
underhållsservice. I detta fall snabbas processen på med hjälp av personer som utför tjänsten. En 
form av medverkan för utveckling är integrerad produktutveckling. Från kundundersökningar som 
företaget gör har kundernas upplevelse av den levererade tjänsten gett indikationer på vad som 
behöver förbättras. Resultatet från kundundersökningarna beskrivs i empirin. 

Integrerad produktutveckling
Integrerad produktutveckling är en process som involverar flera olika specialiteter i ett företag. Det 
är ofta tre olika avdelningar som samverkar i processen(Ulrich, Eppinger, 2008). 
Marknadsavdelningen som har vetskap om vad kunderna vill ha och har oftast mest  kundkontakt av 
de tre avdelningarna. De bestämmer hur mycket produkten får kosta för att målgruppen ska vara 
beredd att betala för den. Utvecklingsavdelningens uppgift är att utforma produkten så att  den 
uppfyller kundernas krav och förväntningar. I utvecklingsavdelningen ingår de experter som krävs 
för att få fram en produkt med speciella egenskaper. De ska även se till att produkten tilltalar 
kunderna estetiskt. Utvecklingsavdelningen måste lyssna på marknadsavdelningen och på 
tillverkningsavdelningen för att produkten ska var möjlig att producera. Tillverkningsavdelningen 
koordinerar ihop de tillverkande enheterna. Avdelningarna är involverade i processen under en 
begränsad tid beroende på vad som ska tillverkas. Få produkter utvecklas av en enda person. 
Projektgruppen som ska utveckla produkten har en projektledare som i vissa fall besitter någon av 
specialiteterna(Ulrich, Eppinger, 2008).

Genom att involvera olika yrkeskategorier i företaget ges möjlighet till en samverkande process där 
de med speciella förmågor får använda sig av dessa. Med förmågor menas att montörer är bäst på 
att  bedöma skicket i anläggningarna. Säljarna är bäst  med kundkontakt. Vid utveckling av förslagen 
involveras flera av intressenterna. I analysdelen beskrivs mer om integrerad underhållsutveckling.

2.2 Förstudien
Det är viktigt i ett  projekt att göra en ordentlig förstudie. Frågor som bör besvaras är om 
problemställningen är riktigt formulerad från början(Tonnquist, 2008). I förstudien bör bakgrunden 
till problemet analyseras vilket kan göras med en nulägesanalys. Det bör kartläggas vilka som är 
intressenter och som påverkas av utvecklingsprojektet. För att få grepp om vad som är problemet 
och var förbättringsmöjligheter finns görs en nulägesanalys. Alla intressenter som är involverade i 
servicen på något sätt eller som påverkas av hur servicen utförs ska identifieras. Det kan bli 
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nödvändigt att prioritera mellan olika intressenters behov för att uppfylla de viktigaste 
intressenternas mål vilket betyder att alla inte kan bli fullt  tillfredsställda (Tonnquist, 2008). För få 
lyckade produkter som gör kunderna nöjda är det viktigt att  identifiera de produktegenskaper som 
tilltalar kunderna(Strand, 2005).

Förstudien ligger till grund för arbetet  och är beskriven i empirin. Där redovisas alla uppgifter som 
kommit fram från de olika undersökningarna. I metodavsnittet beskrivs hur undersökningarna är 
gjorda. I analysen och resultat och diskussionsavsnitten kopplas empirin ihop med referensramen.

Kravspecifikation
I den generella projektmodellen ingår kravspecifikationen i förstudien. Kraven kan delas in i 
produktkrav som anger projektets förväntade resultat och projektkrav som beskriver hur projektet 
ska genomföras. Ju fler krav som ingår i specifikationen desto lättare blir projektet att bedöma och 
styra (Tonnquist, 2008). Det är nödvändigt  att  sätta kriterier på kraven för att det ska vara möjligt att 
verifiera att dessa är uppfyllda. 

Identifieringen av intressenters behov och önskemål är i stark relation till en produkts 
utvecklingsmöjligheter. Dokumenterade klagomål och uttalade frustrationer med den existerande 
produkten är användbara vid framtagning av krav (Ulrich, Eppinger, 2008). När intressenterna är 
identifierade är nästa steg att få reda på vad kunderna vill(Ullman, 2003). Genom observationer, 
enkäter och fokusgrupper går det att få reda på krav och önskemål. 

I empiriavsnittet finns beskrivet frustrationer och önskemål som kommit fram i undersökningarna. I 
resultatavsnittet föreslås åtgärder som ska uppfylla flera av intressenternas önskemål samt på vilket 
sätt de blir uppfyllda. I diskussionen förklaras på vilket sätt de olika ändringarna är bra.

Hinder 
Förändringsarbete frambringar ofta motstånd i en eller annan form. Detta ställer stora krav på hur 
förändringsarbetet utförs. Många påståenden kommer att uttryckas som ”Det var bättre förr”, ”Det 
blir inte bättre för att vi ändrar”, ”Vi har provat tidigare” eller ”detta har vi aldrig provat 
tidigare”, ”Vi kan inte jobba hårdare”. Alla dessa hinder måste bearbetas innan TPU kan tillämpas 
inom hela företaget. Det goda exemplet kan användas genom att genomföra några lyckade pilotfall 
(Johansson, 1997).

Ofta beror motståndet till förändring en omedvetenhet hos de anställda om hur stort behovet är av 
att  ändra på arbetssättet. Motstånd är naturlig reaktion som människor har mot förändring på grund 
av att det går mot något okänt (Pappas, 2006). 

Företaget måste ta sig tid till att lyssna på de anställda och ta till sig de synpunkter som de har för 
att  skapa förtroende och tillit. Genom att de anställda får vara med och påverka skapas 
förutsättningar till att förändringar ska gå att genomföra(Alvesson, Sveningsson, 2007). Om de 
anställda inte får vara delaktiga och känner sig åsidosatta i förändringsarbetet som påverkar deras 
arbete kan det resultera i att de vägrar att genomföra förändringarna. Det kan till och med hända att 
de saboterar förändringsarbetet(Folger, Skarlicki, 1999). För att en person ska känna 
tillfredsställelse på sin arbetsplats måste den ges förutsättningar till att utföra arbetsprestation på ett 
bra sätt. Personen måste ha rätt kompetens för sitt  arbete, ha bra arbetsrutiner och ett  bra samarbete 
med sina arbetskamrater(Schou, 2007).

I ett förändringsarbete är det bra att känna till vad som kan försvåra arbetet och på vilket sätt  det 
kan underlättas. I empiriavsnittet går att läsa om frustrationer som montörer gav uttryck för. Dessa 
bör tas i beaktning vid framtagning av förändringsförslag. 
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2.3 Underhållsstrategi
Detta avsnitt ger grunden för begrepp som förebyggande underhåll och akut underhåll. Här tas även 
upp olika metoder som i dag tillämpas för att förbättra underhållet  i en verksamhet. Delar av 
metoderna kan användas vid framtagning av förslag på förbättringar som kan utföras i den 
granskade verksamheten. Här belyses också fördelarna som finns i ett företag som ägnar sig åt FU 
och även på vilket sätt  det kan tillämpas. Genom att  beskriva flera sätt  att  utföra underhåll ges 
möjlighet till att plocka ut de delar som kan passa in i verksamheten i detta företag.

Utvecklingsarbete
Beroende på hur ett företag ska bedriva sitt underhåll på maskiner finns olika strategier. Akut 
underhåll(AU) innebär att maskinen lagas när haveri har uppstått. Det går inte att  säga när stoppet 
sker och det kan inträffa vid olämpligt  tillfälle då utrustningen verkligen behövs. Begreppet 
underhållssäkerhet är underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla de resurser som krävs för 
att  utföra underhållet(Bergman, Klefsjö, 2007) detta är ett mått på underhållsorganisationens 
effektivitet. 

Underhåll kan definieras som samverkan av teknisk kompetens, administrativt arbete och planering 
under ett objekts livstid för att det  ska upprätthålla ett tillstånd som är önskvärt  för anläggningen. 
Underhåll är ett komplext område där det förebyggande underhållet(FU) för en maskin kan utföras 
på en mängd olika sätt (Popovic, et al, 2011). Detta beror på vilken typ  av underhållsfilosofi som 
företaget tillämpar och vilken modell de väljer att använda sig av. Utvecklingsarbetet med att bygga 
upp ett underhållssystem bör innefatta följande fem steg(Duffuaa, et al, 2001).

• Bestäm vilka resurser som krävs.

• Schemalägg underhållsaktiviteter.

• Dokumentera och visa förbättringar. 

• Garantera kvalité på utförda arbeten.

• Jobba med ständiga förbättringar.

Målet med underhållet är att optimera det till att ge en driftsäker anläggning med användning av så 
lite resurser som det är möjligt. Flera forskare har gjort  beräkningsmodeller anpassade efter olika 
företag för att få så effektivt underhåll som möjligt. Duffuaa, et al (2001) säger att det totala 
underhållet kan delas in i två typer. Det planerade underhållet och det oplanerade. Vilket också kan 
beskrivas som FU som är det planerade och AU som är det oplanerade.

I detta arbete kommer de olika stegen ovan att ge frågor som ska besvaras. Bland annat  om det går 
att  bestämma vilka resurser som krävs. Om det går att schemalägga underhållsaktiviteter. De olika 
punkterna ligger som riktmärke på vad som kan förbättras i verksamheten och frågan kan ställas 
vilka ändringar ska till för att uppfylla dessa. I empirin ges information om hur det är i dag.  
Förslagen som ges ska ge större möjlighet till schemaläggning av underhållsaktiviteterna. 
Dokumentationen av anläggningarna som utförs i dag och potentiella förbättringar finns beskrivet i 
analysdelen. De tre första punkterna är det som tas upp i detta arbete och de två sista är mer ett 
framtida arbete för företaget vilket också beskrivs närmare i diskussionen.

Förebyggande underhåll (FU) innebär att företaget försöker förutse vad som kommer att hända och 
byter ut delar innan det leder till haveri. FU kan liknas med service som utförs på bilen när den 
lämnas in på märkesverkstaden. På verkstaden utförs vissa underhållsmoment med varierande 
intervall för att förhindra att  bilägaren blir stående efter vägen(Wireman, 2008). FU kan vara 
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mycket effektivt när det gäller att få ner kostnader för reparationer. Systemens driftsäkerhet och 
tillgänglighet ökar genom minskningen av det akuta underhållet(Percy, 2008).

Ökad tillgänglighet
Enligt Johansson(1997) bör följande mål gälla för att  det förebyggande underhållet ska bedrivas på 
rätt sätt. 

• Underhållet skall bedrivas så att utrustningen har hög tillgänglighet och så att säkerheten 
upprätthålls. Detta skall göras till så låg totalkostnad som möjligt.

• Utrustning skall underhållas så att de får lång livslängd och bibehåller sin kvalitetsnivå.

• För att ge underlag för konstruktionsändringar och för nyinköp av likartade utrustningar skall 
inträffade händelser dokumenteras.

Ett företag måste diskutera hur stor mängd FU respektive AU som ska bedrivas i 
underhållssammanhang samt hur relationen mellan dessa ska vara (se bild 1). Bilden visar att totala 
kostnaden för underhållet blir hög om den till största delen består av AU. I den totala kostnaden 
ingår kostnader för underhåll och kostnader för stopptid där produkter hade kunnat produceras. FU 
ger förutsättningar att utföra underhållet utanför produktionstid vilket  göra att tillgängligheten i 
maskinen ökar och den totala kostnaden minskar. Genom att jobba med ständiga förbättringar finns 
det möjlighet att minska det totala underhållet(Johansson, 1997).

                   
Bild 1. Avvägning mellan mängden FU och AU. Hämtad från Pääjärvi, 2006.

Effektivt underhåll
Inom tillverknings och processindustrin används i de flesta fall ett avancerat förebyggande 
underhåll, där komponenter byts ut innan de går sönder. FU är till för att säkerställa att driften av en 
enhet/komponent ska fungera utan avbrott  som leder till AU. I det förebyggande underhållet ska 
komponenter som bedöms ha en tveksam livslängd bytas ut innan den riskerar att haverera och 
orsaka akuta stopp. Faktorer som inverkar på en komponents livslängd är Klimat, miljö, mekanisk 
belastning och nyttjandegrad. (Lindquist, 2003). 
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Ett begrepp som används i större utsträckning i industrin är tillståndsbaserat underhåll. Begreppet 
innebär kontinuerlig övervakning genom till exempel vibrationsmätning av utrustning. Om 
utrustningen börjar uppvisa nya mönster i övervakningsbilden kan det misstänkas ett kommande 
haveri. Då planeras det in ett stopp och komponenter byts ut som börjar vara dåliga.

Reservdelar och lagring av dessa kan vara en stor kostnad för ett företag. Ett sätt  att få bort 
lagerkostnaderna är att ha en extern lagerhållare som förser företaget med reservdelar men först 
efter att det beställts. Ett väl planerat FU reducerar behovet reservdelar i lager (Johansson, 1997). 
Detta genom att reservdelen beställs till det tillfälle när det planerade bytet är bestämt. 

Ett väl fungerande förebyggande underhåll ska innefatta okulär besiktning, justeringar, smörjning, 
byte av komponenter som har tveksam hållbarhet(Wireman, 2008). Målet är att inte ha några 
oplanerade stopp i utrustningen. Ett effektivt underhåll reducerar antalet oplanerade stopp till 
mindre än 20 % av allt underhåll som läggs ner på utrustningen. 

Identifiera komponenter
Det första steget till att utveckla ett bra förebyggande underhåll är att hitta de svagaste punkterna i 
anläggningen(Wireman, 2008). Det finns olika metoder för att identifiera de svagaste punkterna. 
Det kan vara:

• De komponenter som orsakar högst stillestånds tid.

• De komponenter som orsakar mest produktionsbortfall.

• De komponenter som orsakar mest kvalitetsproblem.

Om ett effektivt underhållssystem existerar sparas historik om utrustningens haverier och alla 
underhålls aktiviteter som utförts på den. Detta gör det  möjligt för att kunna planera underhållet 
bättre. Den samlade informationen med historik ger en större möjlighet att förutse kommande 
händelser. Om det inte finns tillräckligt med data om utrustningen och dess historik är det svårt  att 
få en bra planering för hur underhållet ska utföras. Om historiken och informationen är bristfällig är 
det mycket svårt att komma åt roten till det onda i en utrustning som inte fungerar tillfredsställande. 

Optimal planering och förberedelser gör att själva utförandet av servicen går snabbt. Väntetid för att 
få fram reservdelar eller för att ta fram information om hur service ska utföras kan elimineras i och 
med att det finns bra planering och förberedelser. 

Av de tre punkter som ges ovan är det punkten med de komponenter som skapar mest 
kvalitetsproblem som får mest fokus i detta arbete. Kvalitetsproblemen visas i empirin i samband 
med besiktningar. 

Underhållssystem
För att ett  förebyggande underhåll ska bli effektfullt och lönsamt behöver ett  företag bygga upp ett 
bra underhållssystem(Wireman, 2008). Det  ska inkludera historik över utrustningen där det går att 
se vad för underhållsverksamhet som har bedrivits. För att  systemet ska kunna användas för 
planering av underhållet finns det en del krav bland annat att:

• Systemet bör ge fullständig historisk information om utrustningen med avseende på hur den har 
servats och om den har reparerats. 

• Med hjälp  av systemet ska det gå att sammanställa fakta om till exempel de 10 mest 
förekommande felen på utrustningen.

• Ge information om den utrustning eller den komponent som kostar mest att underhålla.
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• Ge möjlighet att spåra alla kostnader och reservdelar.

Förebyggande underhåll kan delas upp  i två kategorier. (Hajime, Shunsuke, 2001) Basunderhåll och 
FU. Basunderhållet går ut på att det städas, att  utrustningen smörjs och att det utförs justeringar. Det 
förebyggande underhållet går ut på att komponenter byts ut innan de går sönder. Basunderhållet är 
mer rutinmässigt och tiden för aktiviteten varierar inte på en och samma anläggning. 

Det går också att dela in det förebyggande underhållet i Direkt förebyggande underhåll som går ut 
på att  förebygga uppkomsten av fel i utrustningen, genom exempelvis rengöring, smörjning, 
planerade utbyten och renoveringar. Dessa åtgärder utförs oftast i fasta intervaller. Eller som 
Indirekt förebyggande underhåll som även kallas tillståndskontroll som är mer kontrollerande 
åtgärder som ska fastställa behovet  av direkt förebyggande åtgärder(Pääjärvi, 2006). Ett annat ord 
för tillståndskontroll är okulärbesiktning som går ut på att se och lyssna på utrustningen. 

Granskning av företagets underhållssystem kommer att göras. Denna kommer att visa på hur väl 
underhållssystemet är utbyggt med historik över utrustning och reservdelar. Även svar kommer att 
ges på hur systemet tillämpas i verksamheten.

RCM
En metod för att  förbättra planeringen av underhåll på utrustning är Reliability Centered 
Maintenance (RCM eller på svenska riskbaserat underhåll) som tar hänsyn till flera intressenter i en 
industri. Metoden innebär att  data på flera olika parametrar ger information om var resurserna ska 
användas. Data på driftsäkerhet i anläggningarna och riskvärdering av möjliga fel som kan inträffa, 
kvalitet på produkter som kommer ut ur produktionen och på ekonomidata, allt detta sammantaget 
för att få det bästa underhållet. Där det innebär att bestämma åtgärder på den utrustningen som bäst 
behöver det för att få ett lönsamt underhåll(Johansson, 1997). 

För ett bra underhåll behövs företagsledningens stöd och engagemang, kundens behov måste vara i 
fokus, beslut ska baseras på fakta om anläggningarna. Företaget måste arbeta med ständiga 
förbättringar vilket bland annat kräver att  de behöver få med sig alla i verksamheten till att 
medverka i processen med att utveckla underhållet. 

Villkor för att använda sig av RCM  tekniken är att följderna av felen måste vara tydligt märkbara. 
Till exempel att det blir långa stillestånd eller att det är höga underhållskostnader. Erfarenhetsdata 
måste finnas för underhållssystemet eller för liknande system. 

TPU
I driftsäkerhet  och underhåll (Johansson, 1997) står det att ”Totalt  Produktivt  Underhåll (TPU)är ett 
systematiskt arbetssätt med inriktning på att  skapa störningsfria processer genom varje 
medarbetares engagemang”. Modellen kommer ursprungligen från Japan. På Volvo i Skövde 
tillämpas modellen. De säger dock att den måste anpassas efter verksamheten och företagskulturen 
vilket betyder att modellen inte går att kopiera rakt av. 

”Total” innebär att hela verksamheten involveras, allt från människor till maskiner. Företaget 
undersöker hur alla delar samverkar i hela produktionskedjan.

 ”Produktivt” står för att processen i verksamheten hela tiden måste ses över och ständigt förbättras.

 ”Underhåll” står för att företaget ska vidmakthålla en hög produktivitet och kapacitet. 

Modellen är ett systematiskt arbetssätt som genom små steg hela tiden ska förbättra verksamheten. 
TPU som arbetssätt ska förbättra produktivitet, kvalitet, kostnader, leveranssäkerhet, säkerhet och 

22



miljö. Arbetssättet ska även höja medarbetarnas motivation. Produktiviteten påverkas om det 
uppstår problem i utrustningen. Haveri i utrustning kan leda till stora kostnader för företaget.

Kvalitet är det som påverkar ett företags överlevnad. Genom hög kvalitet fås nya kunden. 
Utrustning som inte fungerar tillfredsställande skapar dålig kvalitet. Kvalitetsbristen uppstår även 
innan utrustningen havererar då det kan ha skapat mycket störningar. 

Kostnaderna för underhåll kan sänkas genom att jobba systematiskt med TPU som ska resultera i 
att verksamheten löper utan störningar. 

Leveranssäkerhet påverkas negativt av störningar vilket kan leda till att kunden väljer en annan 
leverantör av tjänsten. 

Säkerhet och miljö. Genom att kartlägga utrustningar som har mycket  störningar på ett strukturerat 
sätt kan det erhållas en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Motivationen. Begreppet  är viktigt inom TPU arbetet eftersom det innefattar alla inom företaget. 
Alla har en uppgift att antingen driva eller att stötta förbättringsarbetet.  

FMEA
FMEA: Failure Mode Effect Analysis undersöker hur komponenterna fungerar och se vad det finns 
för svagheter och risker när den används. Det undersöks vilka konsekvenser det blir när en specifik 
komponent går sönder. Vid analysen är tre frågor centrala (Bohgard, et al, 2008).

• Vilka fel kan uppkomma?

• Vilka effekter får felet?

• Vilka är orsakerna till felet?

Analysen görs lämpligtvis med en grupp av representanter från företagets olika avdelningar som har 
med produktionen att göra. Även företagets skyddsombud bör involveras.

Tidigare examensarbeten
Ett av objekten i litteraturstudien har en hel del likheter med detta examensarbete vilket gav en del 
inspiration till hur man kan arbeta vid framtagningen av förslag på förbättringar. Likheter och 
skillnader mellan examensarbetet i Upplands Väsby  och i detta arbete ventileras närmare i 
diskussionen.

På Kraft  Food i Upplands Väsby gjordes ett examensarbete där det förebyggande underhållet på 
förpackningssidan skulle struktureras upp(Pääjärvi, 2006). Syftet med det projektet  var att skapa 
instruktioner för hur det förebyggande underhållet  ska utföras och att periodisera underhållet. Detta 
skulle senare implementeras i verksamheten. Den studien startade med att studenten var med i 
verksamheten för att  dokumentera hur det går till samt lära känna personerna som jobbar där. Som 
referens användes TPU vid införandet av ett  system för det förebyggande underhållet. Största delen 
av examensarbetet användes för att ta fram instruktioner och checklistor för FU.  Områdesindelning 
med områdesansvariga togs fram och de utvecklade tillsammans ett standardiserat arbetssätt för 
felrapportering. 

Instruktionerna för det förebyggande underhållet togs fram för att  få ett standardiserat arbetssätt  så 
att  all personal gör underhållet på samma sätt på en maskin. Alla nödvändiga underhållspunkter 
implementerades i instruktionerna. Operatörerna hade synpunkter och önskemål om specifika 
servicepunkter som togs med. Instruktionerna skulle göras enkla och så att alla kunde förstå och 
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identifiera servicepunkterna. För att det inte skulle bli för krångligt att förstå bestämdes att 
instruktionerna skulle innehålla så lite text som möjligt. 

Det utvecklades också en checklista som operatörerna skulle fylla i under arbetet med det 
förebyggande underhållet. Alla punkter i instruktionen numrerades och döptes. Samma punkter 
fanns även i checklistorna för att det skulle bli lättare att identifiera. Checklistorna fylldes i med de 
brister och fel som upptäckte i anläggningen och rapporterades till underhållsansvarig personal. Alla 
punkter gås inte igenom vid varje tillfälle, en del punkter har längre intervall. Den som var ansvarig 
för det förebyggande underhållet meddelade operatörerna när det var dags att utföra underhållet. 
Varje område fick en pärm med instruktioner för hur det  förebyggande underhållet för det specifika 
området ska bedrivas. Detta för att alla ska kunna ta del av informationen. Pärmarna med 
instruktioner skulle även användas i utbildningssyfte. 

Det infördes dagliga tillståndskontroller som inte krävde någon avancerad utrustning men som 
utfördes enligt en strukturerad instruktion. Operatörerna var delaktiga under processen och kom 
med förslag på utformningen av instruktioner. I instruktionen ingick bland annat okulär besiktning, 
att lyssna och känna för att bedöma maskinen tillstånd. 

Tillsammans arbetade de fram ett  standardiserat  sätt för att rapportera fel och brister. Alla uppgifter 
samlades i en databas där det gick att gå in och se hur långt arbetet hade kommit med att åtgärda 
felet. Detta gav en möjlighet  för operatörer att se att  ett fel redan var inrapporterat och det undvek 
att det blev en till anmälan för samma fel.

2.4 Lean 
De som använder sig av Lean försöker bland annat få bort allt slöseri. Slöseri för kunden kan vara 
att  behöva ringa flera samtal för att komma i kontakt med den ansvariga, eller att bli kopplade 
mellan olika personer för att  få svar på en fråga. Slöseri för en montör kan vara för mycket 
administration i stället för att kunna utföra sitt hantverk eller att behöva åka fram och tillbaka till 
anläggningen för att  underhållspersonalen inte har rätt komponenter med sig. Verktyget inom Lean 
är orsak och verkan åtgärder(Bicheno, et al, 2010). Det vill säga vad är orsaken till slöseriet och vad 
kan göras för att undvika det. Detta kan även kopplas samman med teorierna om FU där åtgärder 
ska bygga på fakta om anläggningarna. 

I analysen av nuläget ska slöseri som förekommer i dagsläget upp  till ytan för att om möjligt  ge 
förslag på ändringar som kan eliminera slöseriet. En förhoppning är att alla som utför 
underhållsservice i framtiden ska börja leta efter slöseri och komma med egna förslag för att 
undvika det. En metod som ofta används i företag för att minska slöseriet är 5S.

5S
5s är ett verktyg som använts inom Lean. Det är en metod som är relativt lätt att  tillämpa. Metoden 
har ett strukturerat arbetssätt  som även kan upplevas som byråkratisk. Målsättningen med 5S bör 
dock vara att minska slöseri vilket till exempel kan vara att för mycket tid går åt till att leta efter 
information. Metoden vill även minska variation för hur ett arbetsmoment utförs för att  förbättra 
produktiviteten(Bicheno, et al, 2010). 5S som metod bör inte användas som en självständig aktivitet 
utan den ska användas för att uppnå systemets syfte vilket är att på ett bra och effektivt sätt uppfylla 
kundens krav. Själva uppdelningen och hur det tillämpas beskrivs närmare i metodkapitlet.
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2.5 Kvalitet
Kvalitetsbegreppet är något som tas upp i både underhåll och produktutveckling som en måttstock 
på hur bra det är och vad som kan göras för att  det ska bli bättre. Som ett  steg i att höja kvalitén på 
underhållet, som är produkten som ska säljas till kunden, synas begreppet närmare.

Kvalitet är det som kunden uppfattar och är bara så hög som kunden upplever den. Om en tjänst 
eller en vara erbjuds är det den kundupplevda kvaliteten som räknas (Grönroos, 1992). En aspekt på 
hur kunder upplever tjänster är om kunden upplever att  de har kontroll över situationen. Om en 
kund inte får information om att en tjänst eller en vara kommer att bli försenad blir kunden mycket 
mer missnöjd med tjänsten än om de får information om dröjsmålet. Det är bättre att ge ett negativt 
besked än inget besked alls (Grönroos, 1992). 

Detta är fakta som rakt av kan ges till företaget för att stärka sin position bland kunder. 
Utvecklingen av förslagen kommer att ge kunden större kontroll över sina anläggningar.

Bergman & Klefsjö (2007) tycker att  den definition som skall användas är ”kvaliteten på en produkt 
är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar” de tycker 
att  behov och förväntningar skall skiljas åt. Kunden kan i bland ha förväntningar på egenskaper som 
de egentligen inte behöver. De påtalar också att  kunden kan ha behov som de egentligen inte 
förväntar sig att de ska få uppfyllda eftersom de inte alltid inser sina egna behov. En grundregel för 
kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre 
kostnad.(Bergman, Klefsjö, 2007)

TQM
Total Quality  Management eller som det kallas på svenska offensiv kvalitetsutveckling är en 
strategi som innebär att ”ständigt strävar efter att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov 
och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 
engagerade och som har fokus på organisationens processer”(Bergman, Klefsjö, 2007).

Processen handlar om att aktivt förebygga, förändra, förbättra. Offensiv kvalitetsutveckling ses som 
en helhet som innefattar värderingar, arbetssätt och verktyg i samverkan för att uppnå högre 
kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång.

Ett krav för offensiv kvalitetsutveckling är att ledningen ständigt måste vara engagerade i processen 
och arbeta helhjärtat  med kvalitetsfrågor. Ledningen ska ha en kultur som har sin grund i 
värderingar som innebär att: 

• Sätta kunden i centrum

• Basera beslut på fakta

• Arbeta med processer

• Arbeta ständigt med förbättringar

• Skapa förutsättningar för delaktighet

Dessa värderingar måste samarbeta för att få en bra helhetsbild. 
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Att sätta kunden i centrum
Innebär att aktivt ta reda på vad kunden vill ha och utvecklar tjänsten så att den uppfyller kundens 
behov och gärna överträffa det. Kvalitet är även ett relativt begrepp som också bestäms av 
konkurrensen på marknaden. En produkts kvalitet kan upplevas som mycket försämrad om en 
konkurrents produkt med förbättrade egenskaper dyker upp på marknaden. Med kund menas både 
interna och externa kunder. Interna kunder är medarbetare inom företaget. De interna kunderna 
måste ges möjlighet att göra ett bra arbete och deras behov och förväntningar måste också 
uppfyllas. Bergman och Klefsjö(2007) skriver att  kvalitetsutveckling bygger på att medarbetarna 
ska ges möjlighet att göra ett bra arbete vilket  ska resultera i att de känner sig nöjda med vad de 
åstadkommit. Detta ger förutsättningar till att få nöjda externa kunder.

Genom att föreslå förändringar i underhållsservicen som ska öka tillgängligheten på kundernas 
anläggningar hamnar kundens intressen i centrum. Förändringar som föreslås kommer att ha både 
kundens nytta och företagets bästa i den slutliga lösningen.

Basera beslut på fakta 
Att basera beslut på fakta är en viktig del i offensiv kvalitetsutveckling. Det innebär att ständigt 
söka relevant information som sammanställs och analyseras för att  användas till att  dra slutsatser 
om vad som behöver göras. Det krävs att  ständigt kontrollera vad kunder har för behov, vilka 
önskemål de har och deras reaktioner på produkten, vad de tycker om den. Om det inte finns 
tillräckligt med kunskap om produkten är det svårt att säga hur den kommer att tas emot på 
marknaden. Enligt Bergman och Klefsjö(2007) blir ungefär bara 25 % av alla nya produkter 
framgångsrika vilket de menar beror på att det inte har tagits reda på nog med fakta om produkten 
och på vad som har efterfrågats. 

Underhållsutveckling är till för att höja kvalitén på företagets tjänst. Dessa begrepp knyts samman 
genom att beslut ska fattas på faktauppgifter om hur kunderna upplever kvalitén på den levererade 
tjänsten och vad som orsakar mest besiktningsanmärkningar.

Arbeta med processer
En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas hela tiden. Målet med 
processen är att tillfredsställa kunder med det slutresultat som produceras och samtidigt använda så 
lite resurser som möjligt. Det är viktigt att identifiera vilka leverantörer som ingår i processen, vad 
som krävs för att  minimera resurserna och hur de olika kunderna ska bli tillfredsställda. Genom 
statistik går det att förbättra processen. Olika information från verksamheten kan användas för att se 
hur bra den fungerar och hur den kan förbättras. Det går tillexempel att använda sig av 
kundklagomål för att identifiera de aktiviteter som har behov av förändring. Det  går att  dela upp 
processen i tre typer(Bergman, Klefsjö, 2007)

• Huvudprocesser, uppgiften är att uppfylla de externa kundernas behov och att förädla de 
produkter som organisationen erbjuder. Denna process är beroende på vilken verksamhet som 
bedrivs.

• Stödprocesser, har som uppgift att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna. Dessa processer 
har interna kunder. Hit hör rekryterings, underhålls och informationsprocesser.

• Ledningsprocesser, har till uppgift  att besluta om organisationens mål och strategier. 
Ledningsprocessen har också till uppgift  att genomföra förbättringar av organisationens samtliga 
processer, dessa har också interna kunder. Hit hör bland annat processer för strategisk planering 
och målsättning.
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I detta arbete ska de olika processerna sammanföras för att skapa nöjdare kunder. Vilka som ingår i 
de olika processerna kommer att  identifieras och vad de har för uppgift. Information från 
verksamheten kommer att ge fakta på vad som kan förbättras. I empirin kommer 
kundundersökningar att ge svar på vad som kan förbättras. 

Arbeta ständigt med förbättringar
Ett företag behöver ständigt jobba med att förbättra kvaliteten på den egna verksamheten. Detta på 
grund av att  de externa kundernas krav på kvalitet ständigt förändras samtidigt som nya tekniska 
lösningar kommer fram och nya typer av affärslösningar dyker upp. En symbol för ständiga 
förbättringar är förbättringscykeln, ”Planera-Gör-Studera-Lär” eller ”Plan-do-check-act”(Bergman,  
Klefsjö, 2007) se bild 2 nedan. 

Utveckling av tjänster och utveckling av underhåll är processer som hela tiden måste förbättras för 
att  höja kvalitén för kunden. Förslagen som ges i detta arbete måste hela tiden förfinas genom att 
företaget tillsammans med de anställda jobbar med ständiga förbättringar.

Bild 2. Förbättringscykeln.

Planera

Ta reda på vad som är orsak till problemen. Basera besluten på fakta. 

Gör

Ge en grupp ansvaret för att åtgärda problemet. Gruppen ska vara väl medveten vad problemet är.

Studera

Efter utförda förändringar behöver dessa följas upp och utvärderas för att se om resultatet av 
förändringen är det eftersökta. Det är viktigt att förbättringen bibehålls.

Lär

Dra lärdom av fördelarna från förbättringsarbetet. Se misstagen för att undvika att samma problem 
uppstår igen.
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Skapa förutsättningar för delaktighet
För att få ett framgångsrikt kvalitetsarbete måste det ges förutsättningar för delaktighet i arbetet 
med att få nöjda kunder. Företagsledningen måste låta medarbetarna vara delaktiga och ge dem 
möjlighet att kunna påverka besluten när de medverkar i förbättringsprocessen. Det ger större 
möjlighet till att tillfredsställa kunderna. Viktiga nyckelord är: kommunikation, delegation 
utbildning. Genom att medarbetarna känner delaktighet, engagemang, och ansvar kommer de att 
kunna utföra ett  bra arbete. Delaktighet  och engagemang kan åstadkommas genom delegation av 
ansvar och befogenheter och genom att medarbetarna får information som de kan använda sig av 
när de ska ta beslut (Bergman, Klefsjö, 2007). Detta kan även kopplas samman med kapitlet  om 
hinder. Delaktigheten minskar medarbetarnas motstånd mot förändring.
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3.  METOD

Detta kapitel beskriver den aktuella arbetsprocessen. Om denna är strukturerad kallas den ofta för 
metod och dess syfte är att hjälpa forskaren/utvecklaren/konstruktören att nå projektmålet.

3.1 Deltagande observation
Forskaren deltar eller följer med en grupp människor eller en person och antecknar vad de gör. 
Detta innebär att han för att få en bild av verkligheten deltar i en individs vardag och ställer frågor 
och observerar (Bell, 2009). Genom att följa med en person och delta i det vardagliga arbetet 
kommer en större förståelse för vad arbetet innebär och vad som faktiskt utförs. Metodsättet kallas 
även för empiriskt vilket  betyder att observationerna är baserade på verkligheten. Eftersom data 
från studien är självupplevd så är metoden subjektiv samtidigt är det upplevda uttryckt i ord vilket 
gör att det är en kvalitativ studie(Bohgard, et al, 2008). Metoden är en del av förstudien.

Förstudien
Genom att följa med montören på fältet och delta i det dagliga arbetet gavs en bild om hur en 
arbetsdag kan se ut och vad montörer gör när service utförs. Under dagen ställdes frågor för att få 
kunskap om olika delar och komponenter som finns i hissarna. Genom att följa med 4 olika 
montörer till totalt  28 olika hissar gavs en möjlighet att se hur olika personer jobbade och att se 
skillnader och likheter mellan dessa. Anteckningar om arbetsgången gjordes samt fotografering av 
de stora enheterna som ingår i hissen. Genom deltagande vid besiktning av hissar utförd av 
oberoende besiktningsorgan skapades en förståelse för hur detta moment går till. Totalt besöktes 6 
stycken olika hissar i samband med besiktningar. Fyra stycken hissar besöktes i utbildningssyfte. 
Detta betyder att totalt har besökts 38 stycken olika hissanläggningar. Mest information för vad 
montörer tycker gavs i samband med de möten som de hade tillsammans med arbetsledare och 
genom att sitta och diskutera med montörer i samband med fikapauser och lunchraster.

Minnesanteckningar
Genom deltagande på totalt 8 områdesmöten med montörer och arbetsledare gavs input om problem 
som några av intressenterna upplever i den dagliga verksamheten och som diskuteras under mötets 
gång. På ett möte var det närvarande mellan 10-20 montörer och en arbetsledare. Under mötet gavs 
även tillfälle att presentera förslagen som arbetades fram och ställa frågor angående rimligheten i 
förslagen. Resultatet av undersökningar från besiktningsanmärkningar presenterades. Montörer 
svarade på om de upplevde att det kunde stämma. 

Genom att  delta på mötena gavs också större möjlighet att integrera flera av montörerna vilket gav 
större bredd i vad de som intressenter vill och förutsättningarna för större delaktighet blev bättre. 
Under dagen skrevs minnesanteckningar ner på dator som användes för att skapa en uppfattning av 
vad de olika intressenterna vill. Dessa anteckningar används till empirin.
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3.2 Intervjuer
I detta arbete utfördes forskningsintervjuer vilket betyder att redan från början vara på det klara med 
vad som skall undersökas. Efteråt måste forskaren kunna visa hur undersökningen har gått 
tillväga(Jacobsen, 1993). Till hjälp  går det att använda en Intervjuguide eller en checklista, detta för 
att  intervjupersonerna ska få likartade och relevanta frågor. Metoden kallas för kvalitativ och den 
ger möjlighet till att  få mer nyanserade och beskrivande svar. Metoden ger möjligheter till nya 
synvinklar på en frågeställning. En nackdel med metoden är att den inte ger samma möjlighet till att 
föra statistik över svaren som en kvantitativ intervju ger. Om frågeställningen gäller att förstå eller 
hitta ett mönster bör det göras genom kvalitativa studier (Trost, 2007)

En metod som ger möjligheter till statistik och med en större jämförelse mellan svaren är den 
kvantitativa metoden. Det kan vara enkäter som skickats ut till flera personer och enkäterna har 
samma frågor. 

9 direkta intervjuer gjordes med personer med olika ålder och arbetslivserfarenhet och befattning 
samt som egenskap av intressent. Svaren från dessa har använts i beskrivningen av nuläget. Detta 
ingår i empirin. Svaren från intervjuerna har även gett en fingervisning om vad som kan förändras 
för att förbättra underhållsservicen.

Informella intervjuer
Många intervjuer kommer att vara informella vilket betyder att respondenten inte är direkt 
medveten om att det är en intervju som föregår. Avsikten med informella intervjuer kan vara att få 
svar på en del hypoteser som kan testas genom samtalen eller att  endast få svar på några få 
frågor(Jacobsen, 1993).

Konfidentiella intervjuer betyder att respondenten inte ska kunna pekas ut men intervjuaren vet  vem 
som har intervjuats. Intervjun kan ha ämnesfokuserad modell för att få svar på frågor om hur 
montören jobbar i dag inom ett område eller hur kommunikationen sker med kunder. 

Intervjuformen är en strategisk modell som bland annat är ett verktyg för utveckling och förändring. 
Intervjun ska försöka få fram om montörerna har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra 
arbete. Frågeställningen kan granska om montörerna har rätt kompetens för alla arbeten som ska 
utföras eller om arbetsplatsen har effektiva arbetsrutiner. 

Intervjuguide
Preliminära frågeguider gjordes till de olika personerna som skulle intervjuas. De flesta intervjuer 
gjordes öga mot öga genom att  respondenten fick svara på frågor från frågeguiden. Intervjuerna 
började med att förklara för respondenten att svaren som de lämnade inte skulle kunna knytas till 
dem och att de inte skulle kunna pekas ut. Anteckningar fördes på papper som renskrevs efteråt på 
dator. Två personer som hade erfarenhet av att jobba inom samma bransch men åt ett annat företag 
fick också svara på frågor om skillnader och likheter mellan de olika företagen. De fick svara på 
frågor om vad de tyckte var sämre och bättre i de olika företagen. Intervjuerna användes också för 
att  få en större kunskap om vad de närmaste intressenterna vill och önskar i samband med service 
och för att  få ett  grepp  om vad problemet är. En intervju gjordes per telefon med en person som 
jobbar åt ett annat företag inom samma bransch vilket gav möjlighet  till jämförelse mellan 
företagen. Intervjuerna ger fakta till empirin. I bilagorna finns intervjuguiderna.
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3.3 Litteraturstudie
Examensarbetet innehåller litteraturstudie för att  få en vetenskaplig höjd. Studien syftar även till att 
få mer kunskap inom området och för att få vetenskapliga belägg för hur det granskade företaget 
bör förändra verksamheten. Genom andra rapporter finns möjlighet att  få nya infallsvinklar på 
problemet och även få fakta om hur resultatet blev i andra undersökningar.  Litteratur har letats på 
internet med hjälp av sökord som förebyggande underhåll, Lean och kvalité. Böcker i ämnet om 
kvalité och underhåll har lästs. Referensramen är byggd på litteraturstudien av det som ansågs 
väsentligt att ta med i detta examensarbete.

3.4 Granskning av data
Besiktningsanmärkningar granskades från två olika besiktningsorgan. Företaget gör egna kund-
undersökningar för att kontrollera hur verksamheten upplevs av kunderna. Från kundunder-
sökningarna valdes tre frågor ut som hade direkt anknytning till servicen. Data om antalet 
besiktningsanmärkningar per område granskades under perioden april 2010 till april 2011. Detta är 
ett av stegen i att förslag på förändringar ska bygga på fakta.

3.5 Jämförelse
Begreppet benchmarking innebär att det görs jämförelse av andra verksamheter inom samma 
bransch eller liknande branscher. Syftet med benchmarking är att se hur andra arbetar och om de har 
ett  bättre resultat finns det chans att identifiera förbättringsmöjligheterna(Tonnquist, 2008). Ett sätt 
är även att jämföra hur väl den nuvarande produkten uppfyller kundens önskemål och hur en 
förändring skulle öka kundens tillfredsställelse (Ullman, 2003). Genom att intervjua 2 personer som 
jobbat eller som jobbar inom samma bransch men med ett annat företag kunde en del likheter och 
skillnader upptäckas. Även jämförelsen från det andra examensarbetet med liknande frågeställning 
faller under begreppet. Dock behöver begreppet uttömmas ytterligare för att kunna kallas för 
benchmarking i detta arbete.
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3.6 Projektmodell
Arbetsgången i detta examensarbete kommer att följa en generell projektmodell. Se bild 3 
(Tonnquist, 2008 & Ulrich, Eppinger, 2008) där det ingår ett antal steg. Varje steg resulterar i ett 
antal dokument som används som grund i efterföljande steg. 

• Förstudie

• Planering

• Genomförande

• Avslut

Bild 3. Beskriver en generell utvecklingsprocess. Ritad av från boken Product design and development(Ulrich & 
Eppinger, 2008)

Upplägget
Förstudien låg till grund för planeringen men fortsatte även efter att planeringen var gjord. I den 
ingick nulägesanalys och litteratursökning. I förstudien lades mycket tid till att förstå 
problemställningen och om den är rätt formulerad från början.

Planeringen visualiserades med hjälp av ett Gantschema(Bild 4) med en preliminär arbetsgång för 
att  få en viss struktur i arbetet och för att  få tydligare mål att  jobba mot. I Gantschemat lades även in 
längre tids ledighet. De visas som tre breda staplar. Ett Gantschema är en planeringsmodell där 
olika aktiviteter finns uppsatta. Den tid som förväntas behövas för att  utföra de olika aktiviteterna 
planeras in. När alla aktiviteters tid summeras ihop fås en tydligare bild över hur länge projektet 
kommer att ta. Det är denna tidsperiod som Gantschemat visar.

Bild 4. Miniatyr av Gantschema.

Genomförande
Vid utveckling av koncepten användes en 5-stegmetod och 5-S. Eftersom det inte handlar om att ta 
fram en fysisk produkt blir det inte någon detaljutformning av produktionen som kan ses som ett 
steg i projektmodellen ovan. 

I koncept-utvecklingsfasen togs ett grundförslag på en uppdelning av servicemomenten fram med 
hjälp av femstegsmetoden som sedan utformades i detalj tillsammans med intressenter i form av 
montörer och arbetsledare som besitter större kunskap inom området. Utvecklingen av 
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statusrapporten gjordes med 5-S som beskrivs nedan. Testning av förslagen är något som ingår i det 
framtida arbetet för företaget. Själva genomförandet med att utveckla koncepten beskrivs närmare i 
analysdelen. 

3.7 Femstegsmetoden
Är en arbetsmodell som används vid produktutveckling. Beskrivning av metoden är hämtad ur 
Product design and development (Ulrich, Eppinger, 2008). Metoden bryter upp ett komplext 
problem i mindre beståndsdelar. Lösningar och idéer på förslag söks internt och externt. 
Lösningarna klassificeras med hjälp  av diagram och utvärdering av förslagen görs för att se att de 
uppfyller kraven.

Femstegsmetoden utgår ifrån en grundmodell för ett tillämpat arbetssätt. Det är meningen att 
modellen ska anpassas och utvecklas så att den blir ett bra hjälpmedel för utvecklingsgruppen och 
dess arbetssätt. Konceptutveckling är till stor del iterativa metoder vilket betyder att  processen 
upprepas tills önskat resultat uppnås. 

Metoden används vid framtagning av förslag på vad som ska göras i samband med service och hur 
det ska delas upp. Hur det tillämpas visas i analysdelen.

Steg 1
Förstå problemet och dela upp  det i huvuddelar, fokusera på att lösa huvuddelarna. Ta reda på 
kundbehoven och specificera vilka mål som projektet har.

Steg 2
Leta externa lösningsförslag på huvuddelarna. Det kan finnas existerande lösningar på problemen 
som ska lösas, implementering av redan befintliga lösningar är oftast snabbare och billigare än att 
hitta på nya, det är bättre att  fokusera på att lösa de svåra problemen. Fem bra sätt att samla in 
extern information är intervjuer av huvudanvändare, konsultation av experter, sökning i 
patentregister, litteratursökning och benchmarking.

Steg 3
Intern sökning av lösningsförslag vilket innebär användning av tillgänglig personal och dess 
kunskap som finns på stället, genom att främja kreativitet kan olika koncept tas fram. Generera 
förslag både på individnivå och genom gruppövningar. 

Steg 4
Systematisk utvärdering av koncepten. Från de externa och interna sökningarna har olika förslag på 
förbättringar framkommit som löser de olika problemen på olika sätt. Genom att kombinera de olika 
koncepten kan olika färdiga förslag komma fram. En del av förslagen förkastas eftersom dessa inte 
kan kombineras med varandra. För att dela upp förslagen efter egenskaper kan klassificeringsträd 
användas där olika lösningar på problemen utforskas.

Steg 5
Reflektera över lösningarna och processen. Fundera över om alla möjligheter har utforskats, har 
allas idéer tagits med i utvecklingsprocessen.
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3.8 5S
Det finns många handlingar som människor gör automatiskt utan att tänka, omedvetna om att de gör 
fel saker. 5S kan hjälpa till att tydliggöra slöseri som omedvetet utförs i många situationer på 
arbetsplatsen. Minskningen av slöseri ska göra att de anställda får en bättre arbetssituation där tid 
läggs på rätt saker som ger kundvärde. Några saker som skapar låg effektivitet på arbetsplatser är 
dåliga relationer mellan medarbetare, personal som inte bryr sig om sitt  jobb, personal som inte 
kommer med konstruktiv kritik för hur arbetssituationen kan förbättras. I dessa situationer kan 5S 
vara ett bra hjälpmedel som kan hjälpa så att alla kan få ett roligare arbete(Ho, Cicmil, 1996). Ett 
företag som tillämpar 5S har ofta hög kvalité och produktivitet till låga kostnader. Ett sådant företag 
skapar förutsättningar för bra arbetsmoral och säkra arbetsplatser som kan garantera att leveranser 
kommer i tid. 

De klassiska begreppen i 5S är: sortera, systematisera, städa, standardisera samt skapa vana. 

Sortera(Seiri) kasta allt som inte används. sortera upp saker efter användningsfrekvens, det  som 
används ofta ska också vara närmast användaren. 

Systematisera(Seiton) var sak har sin bestämda plats. Det kan innebära att det märks upp  var saker 
ska vara så att alla vet. Det kan vara att  färgmatcha utrustning med området som utrustningen 
tillhör.

Städa(Seiso) innebär att rent fysiskt städa och hålla rent. Det ska vara tydligt vem som är ansvarig 
över området samt att lämplig städutrustning används. Städningen är också inspektion vilket 
innebär att vid städning utförs inspektion. Till exempel under städningen hittas en oljefläck på 
golvet. Oljefläcken torkas upp och vid nästa städtillfälle inspekteras om oljefläcken har kommit 
tillbaka. Det ger information om att  det med stor sannolikhet  är något som inte håller tätt och inte 
att  det än någon som har drällt med oljekannan. Städa kan också inkludera att ordning och reda 
upprätthålls och att  utrustningen kalibreras, även att  smörjning utförs och att  allt slöseri som 
upptäcks elimineras. 

Standardisera(Sheiketsu) när de första stegen utförts ska det standardiseras. Det ska standardiseras 
hur det ska sorteras hur det ska systematiseras hur det ska städas. Standardisering inkluderar också 
utbildning, registrering, förbättring.

skapa vana(Shitsuke) sista Set som är ett måste för att hela systemet ska fungera. Alla måste delta 
genom att upprätthålla ordningen och att ständigt komma med förslag på förbättringar.

Begreppet 5-S är en av metoderna som används vid utvecklandet av statusrapporten. En utvärdering 
av metoden görs senare i diskussionen.

3.9 Integrerad produktutveckling
Metodiken har använts i detta arbete genom att involvera flera av intressenterna vid framtagning av 
förslagen. I referensen finns mer beskrivet vad metoden bygger på och hur den oftast används. I 
detta fall är det underhållet som ska utvecklas vilket  ger ett begrepp  som är sammansatt av vad som 
ska göras. Integration kommer av att  det i detta arbete involveras flera yrkeskategorier vid 
framtagning av förslag. Detta är också en del av utvecklingen. Det  är underhållet som ska utvecklas.   
Detta ger ett begrepp som kallas för integrerad underhållsutveckling. I referensramen finns 
beskrivet mer om metoden och hur den tillämpas.
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4.  EMPIRI

Här beskrivs det resultat som uppnåtts genom deltagande observationer och intervjuer med 
personer. Datainsamling används också för att få en bild av nuläget. Empirin granskas senare i 
analysen med hjälp av referensramen.

4.1 Nulägesbeskrivning/Förstudie
I förstudien gavs information om hur verksamheten ser ut i dag och vilka regler som gäller. Utifrån 
den har sedan förslag arbetats fram som ska ge förbättringar av verksamheten. Förstudien är till för 
att se om problemställningen är riktigt formulerad från början(Tonnquist, 2008).

Intressenter
De som på något sätt blir påverkade av servicen primärt eller sekundärt identifieras. Genom 
observationer, intervjuer och granskning av data identifierades behov hos de olika intressenterna 
(Tonnquist, 2008).

• Kunden som äger anläggningen.

• Personerna som ska använda hissen.

• Serviceteknikern/montören som utför service.

• Arbetsledaren som fördelar och delegerar arbetet  och beställer reservdelar och har en del kontakt 
med ägaren till anläggningen.

• Administratörer som fakturerar kunder och som fördelar arbeten mellan olika avdelningar.

• Besiktningsfirman som besiktigar hissen.

• Företagsledningen som vill ha lönsam verksamhet.

• Säljarna som säljer tjänster till fastighetsägarna.

Hissarna
I BFS 2011:12 kap  1 § 3 Står definitionen för hissar: ”Med hiss avses en motordriven lyftanordning 
med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och 
som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan 
transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och små 
varuhissar”.

Variationen av hissmodeller är omfattande. I BFS står det: ”För ackreditering av kontrollorgan kan 
hissar indelas med hänsyn till deras drivnings sätt. Exempel är elektriska linhissar, 
linhydraulhissar, hydraulhissar, kedjehissar, skruvhissar och kuggstångshissar”.

Årsmodeller från början av 1900-talet existerar på servicefältet fram till dagens moderna hissar. De 
gamla modellerna kräver ofta att delar måste special tillverkas för att reparation av hissar ska vara 
möjlig. Varje tillverkare har flera modeller med olika konstruktionslösningar. Årtalet när hissarna är 
installerade eller moderniserade avgör i vissa fall för vilka regler som gäller.
Den vanligaste modellen är linhissen vilket betyder att det är linor som sitter fast i korgen och drar 
hissen upp  och ner. En annan vanlig typ  är hydraulhissen som kan liknas vid en gigantisk hydraul-
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domkraft. Fördelen med den typen är att  det inte krävs någon motvikt. En tredje typ är skruvhiss där 
en trapets gängad skruv driver hissen. 
Många av de äldre hissarna är moderniserade vilket innebär att nyare drivmaskiner och styrsystem 
är installerade. Även dessa varierar i fabrikat och utförande. Det vanligaste utförandet av hissystem 
är linhiss med maskinrum ovanför hisskorgen(Bild 5).

Bild 5. Principskiss på linhiss med maskinrum.

Regler
Europeiska standarden EN81-1: 1998 är säkerhetsregler för hissanläggningar som ska uppfyllas.
Dessa regler är bestämda av EU.
I boverkets författningssamling (BFS2011:12)finns regler och bestämmelser som måste följas. Där 
står att står vad som krävs för att en hissanläggning ska vara säker för person och hälsa och vad som 
ska kontrolleras för att uppfylla reglerna. Den som äger fastigheten är den som är ansvarig för 
hissen och ska se till att den underhålls och servas. I reglerna står att hissen behöver ha kontinuerlig 
skötsel och tillsyn av person med dokumenterade kunskaper för den aktuella hisstypen.
Det ska finnas dokumenterade rutiner för hur upptäckta brister skall hanteras i samband med service 
och underhåll av anläggningen. Ett krav är att alla åtgärder i anläggningen ska dokumenteras i 
serviceboken.

I Kap 4 (BFS)står det om regler för drift, tillsyn, skötsel och underhåll. 
Allmänt råd
Fortlöpande skötsel och tillsyn av hiss bör omfatta bl.a. kontroll av
1. säkerhetsanordningars funktion,
2. schakt- och korgdörrars förregling och funktion,
3. bromsars funktion,
4. hastighetsbegränsarens funktion,
5. larmanordnings funktion,
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6. nivåskillnaden mellan hisskorgens eller plattformens golv och
stannplan när hissen stannar,
7. belysning och nödbelysning i hisskorg,
8. de skyltar som hör till hissen finns och är oskadade,
9. att glas i schaktdörrar och som schaktavskiljning är oskadat,
10. att manöverdon i hiss och vid stannplan är oskadade,
11. drivande delar och dess ihopkopplingar med avseende på slitage
samt kontroll av spänning hos drivande remmar, kedjor och dylikt,
12. hydrauloljans nivå hos hydraulhissar,
13. nödvändig smörjning av rörliga delar
14. bär- och säkerhetsmuttrars funktion, slitage och smörjning
(skruvhissar), och
15. att instruktionerna för hissen i övrigt har följts.
Om hissen saknar avstängningsindikering vid varje stannplan bör skyltar om att hissen är avstängd 
för trafik sättas upp vid samtliga plan.

Servicetillfället
Vid service är det vanligast att teknikern börjar längst ner i hissgropen. Innan tillträde till gropen 
kontrolleras att säkerhetssystemet fungerar så att  montören inte riskerar att bli klämd av hissen. 
Hissgropen städas och skicket på komponenter kontrolleras. Gränslägen kontrolleras så att de bryter 
säkerhetskretsen vid påverkan och att de kan bli påverkade när ett fel inträffar. Kontroll av att 
motvikten har tillräckligt avstånd till buffert  görs. En hissvajer som är bytt tänjer på sig efter ett tag 
vilket kan göra att bland annat motvikten kan riskera att slår i bufferten. Låsen som ska förhindra att 
dörrarna öppnas när hissen inte är på plan kontrolleras och rengörs vid behov.

I trapphuset kontrolleras funktionen på alla knappar och lampor tillhörande hissen, även att skyltar 
som informerar om klämrisk finns uppsatta där det krävs, att nödöppningsskruvar är monterade där 
det är möjligt att öppna utan ett speciellt verktyg. Nödöppningsskruven sitter för låskolven som 
låser hissdörren. Skruven måste demonteras om hissen ska kunna öppnas utifrån av en montör för 
att till exempel hjälpa människor som sitter fast i hissen (Bild 6). 

Bild 6. Visar nödöppningsskruvens placering på hiss med slagdörr
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I hisskorgen görs en funktionskontroll av alla knappar. Montören känner att ledstänger sitter fast, 
provar larmtelefonen för att undersöka att den ringer upp vaktbolag. De hör med vaktbolaget om de 
har rätt  adress så att de ska kunna skicka ut hjälp till rätt ställe om folk sitter fast i hissen. Vid färd 
uppåt i hissen pressar montören på alla dörrar för att undersöka skicket på dörrkontakterna som har 
till uppgift att förhindra att hissen startar när dörrarna är öppna. Dessa får dock inte bryta 
nödstoppskretsen när dörrarna är stängda och hissen är under färd. Kontroll av att  hissen stannar rätt 
i plan görs också, det får inte bli någon stor kant mellan hissens golv och trapphusets golv som gör 
att personer kan snubbla vid tillträde till eller från hisskorgen.

Innan montören går på hisstaket görs en till kontroll av säkerhetssystemet för att säkerställa att det 
endast är han som kan påverka hissen när han är på taket. Taket städas, och gejder smörjs vid behov. 
Gejder är de vertikala skenorna som gör att hissen åker rakt. De går från botten av schaktet till 
toppen. Enligt montörerna behöver dessa smörjas vid varje servicetillfälle om det är hiss med 
styrskor. Styrskor är glidlager som gör att hissen glider lätt mot gejder. I vissa hissar är det rullställ 
som inte kräver lika mycket underhåll. Anläggningar med styrskor kräver att det är fett i 
kontaktytorna mot gejder. 

På hisstaket kommer montören lättast åt låsen till dörrarna. Låsen kontrolleras att de rör sig lätt  och 
dessa rengörs med trasa och rengöringsspray. Kontroll av att  ändränsbrytare och att  fångbrytaren 
fungerar. Brytarna måste lösa ut nödstoppskretsen när de påverkas. Ändgränsbrytare är en 
säkerhetsanordning som ska förhindra att hissen åker för långt så att den slår i tak eller i golv. 
Fångbrytaren är mekanismen som ska stoppa hissen om till exempel hissvajern går av. I schaktet 
finns oftast belysning som underlättar kontroll av anläggningen. Dessa bytes och armaturerna torkas 
av vid behov. 

Maskinrummet städas och material som inte har med hissens underhåll att göra plockas bort. Här 
kontrolleras oljenivåer i växellådor, bromsarnas funktion och att batterier till styrsystem och 
nödsystem har spänning. Skicket på gränslägen och relän och kontaktorer kontrolleras. Om det 
ligger oljespill på golvet torkas det upp. Slitage på drivskivor och brytskivor och linor kontrolleras. 
Sist av allt skriver montören i serviceboken. Detta ska göras vid varje besök i anläggningen.

Serviceinstruktioner
Det finns serviceinstruktioner som anger vad som bör göras under en service och hur många gånger 
per år de olika delarna i anläggningen bör kontrolleras. Rekommendationen på instruktionen säger 
oftast att  den bör gås igenom två gånger per år. I instruktionerna står att det ska städas, smörjas och 
vilka delar som bör kontrolleras vid servicetillfället. Dessa instruktioner måste finnas uppsatta i 
maskinrummet annars ger det anmärkning på besiktning. På instruktionen står också hur ofta olika 
komponenter bör bytas. Enligt personer med lång erfarenhet av underhållsservice bygger 
serviceinstruktionerna på en generell uppskattning om hur ofta vissa servicemoment bör göras. 

I Finland har företaget gjort en instruktionsvideo för att beskriva hur en mindre service kan gå till.  
Videon beskriver hur montören ska göra en okulär besiktning av anläggningen. Okulär betyder att 
kontroll görs med ögonen. Även hörseln används för att upptäcka missljud vid färd i en hiss. I 
videon börjar montören sin kontroll längst ner i byggnaden och avslutas högst  upp i maskinrummet. 
Montören kontrollerar hissgropen och hisstaket från trapphuset genom att  öppna dörren och lysa 
med ficklampa på de komponenter som behöver kontrolleras. Enligt videon tar denna kontroll 
mellan 15 till 20 minuter förutsatt att anläggningen är i fullgott skick.
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Protokoll
I dag finns tre olika protokoll som montörerna kan fylla i. Det ena är ett serviceprotokoll där 
anteckningar görs när en komponent kontrollerats. I dokumentet görs en anteckning om 
komponenten behöver bytas. Vissa kunder kräver att montören fyller i ett sådant dokument i 
samband med service. Det andra protokollet är en statusrapport (Bild 7 och bilaga 5 sidan 80) där 
montören kontrollerar komponenter i anläggningen och graderar komponenternas skick från 1 till 5. 

• 1 får komponenten om den är utsliten och behöver bytas på en gång.

• 2 om den har begränsad livslängd och behöver bytas inom en kort period.

• 3 om den är funktionsduglig.

• 4 om den är i gott skick.

• 5 om komponenten bedöms vara i nyskick. 

Bild 7. Visar utformningen av statusrapporten.
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En del av arbetsledarna tycker att det  är bra att använda sig av statusrapporten. De får ett  underlag 
att  visa för kunden om vad som är dåligt  i hissen och vad som behöver bytas. Om kunden väljer att 
inte byta ut delarna har arbetsledaren ett dokument att  förhålla sig till om hissen skulle gå sönder på 
grund av de dåliga komponenterna. Statusrapporten upplevs som lite otydlig och en del fält  fylls 
aldrig i eftersom de inte upplevs som relevanta. Vissa av fälten hör ihop med en viss typ  av 
anläggning. Det framgår inte av statusrapporten vilken anläggnings typ det  rör sig om. För en kund 
eller en arbetsledare utan hisserfarenhet  är det i bland svårt att förstå var i anläggningen en del 
komponenter finns.

Det tredje är ett säkerhetsprotokoll som heter ”safety visit”(Bilaga 3, sidan 78)som montörer 
förväntas att fylla i vid samband med besiktningar. 

Serviceteknikern
Historiskt sett har det varit de äldsta montörerna som utfört service på hissanläggningarna. Dessa 
hade en väldig stor kunskap om anläggningarna genom sitt långa yrkesliv vilket gjorde att de bara 
genom att åka en vända i hissen kunde avgöra skicket på ett flertal av anläggningens komponenter. 

I dag är ålder och därmed kunskap varierande. De som är äldre och har varit med länge har stor 
kunskap om de gamla anläggningarna. De unga som jobbar som servicetekniker i dag har oftast gått 
hisskolan där de får lära sig teori varvat med praktik om hissarna. Utbildad elektriker eller liknande 
är grundkunskap som krävs för att få söka till hisskolan. När montören kommer som ny till 
företaget får de följa med en erfaren servicetekniker för att lära sig rutiner i samband med 
servicetillfället. De servicetekniker som intervjuats tycker att de har bra kunskap om hur de olika 
hissmodellerna ska servas. En del montörer efterfrågar dock mer formell utbildning på vissa 
hissmodeller.

En servicetekniker har ofta ett eget område som de ska ansvara för. Inom området har de mellan 
150 till 200 hissar som de ska serva upp till fyra gånger per år. De måste åka på akuta utryckningar 
och släppa ut folk som sitter fast i hissarna när det inträffar. Några gånger per år får en montör ha 
jour då har han hand om ett större område. Jouren är på kvällar nätter och helger utanför ordinarie 
arbetstid. Det är akuta utryckningar för att hjälpa folk som blivit instängda i hissen och behöver 
hjälp att bli utsläppta. 

Montörerna säger att från företagets sida har getts direktiv att en service får ta max 45 minuter. 
Många av montörerna uttrycker frustration över att  de inte vet hur de ska utföra servicen på ett bra 
sätt när de har tidspressen på sig. Enligt montörernas uppskattning tar det ca 1,5 timmar att utföra 
service om den ska göras efter serviceinstruktionerna som är uppsatta i maskinrummet.

Många har inte sett serviceprotokollet(bilaga 4, sidan 79) och vill inte fylla i ett sådant eftersom det 
tar en massa tid. De som använt sig av serviceprotokoll säger att de fyller i ett sådant om kunden 
kräver det. 

En del av montörerna kunde se fördelar med att fylla i en statusrapport genom att det var ett  verktyg 
för att  ge information till arbetsledaren om vilka delar som behöver beställas. Om montören hittar 
delar som behöver bytas och kunden går med på att byta komponenterna kan de få bonus. Många 
upplever att bonussystemet inte fungerar bra.

En del montörer skriver inte upp att  de har monterat en nödöppningsskruv eller att de har klistrat 
upp en klämriskskylt. De tycker att det tar för lång tid att skriva upp. För att skriva upp måste de 
skapa en order i telefonen och det tar några minuter.
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En del säger att  de skulle uppleva det som att de lurar kunden om de byter ut delar som inte är 
trasiga men som börjar vara dåliga. Exempelvis om en kontaktor är dålig i apparatskåpet och det 
finns två till som är lika gamla, kan det vara läge att byta alla tre för att  säkerställa att hissen ska 
fungera. 

Många av serviceteknikerna tycker att  det är för besvärligt att ringa till kunderna eftersom de ofta 
har fått fel kontaktuppgifter. De upplever också att bostadsrättsföreningar ofta motsätter sig när de 
föreslår byte av komponenter som börjar vara dåliga men som inte är helt trasiga. 

Flera av montörerna påtalar ett stort missnöje med flera olika delar som ingår i deras 
arbetsuppgifter. Bland annat är många missnöjda med att lagret som tidigare var på företaget 
flyttades ut till externa företaget. Många är upprörda över att de har fått en tidsbegränsning som 
säger att de har bara en viss tid på sig att göra service. Några vill få specificerat vad som ska utföras 
på servicen.

Ett annat missnöje är att nycklarna till de olika anläggningarna ibland är på villovägar vilket gör att 
de inte kommer in och kan göra sitt jobb. När en montör ska hämta en nyckel ska de samtidigt 
hänga upp  en bricka med sitt nummer för att de andra som behöver nyckeln ska veta vem det är som 
har den. I dag händer det att det slarvas det med att hänga upp brickan. Det  går då åt mycket tid till 
att leta rätt på den som har nyckeln. 

På möten tillsammans med montörerna pratades om upplägget av servicen vid flera tillfällen, detta 
gav upphov till upprörda känslor. Bland annat tog en del upp att de tidigare har fyllt i uppgifter om 
anläggningarna men att det inte hade blivit någon uppföljning av resultatet. Mycket av montörernas 
fokus under diskussioner handlade om att de inte fick ordentligt med tid till att göra service och att 
de kände att de inte fick möjligheter att göra ett bra jobb.

Callbacks
Många av arbetena som görs i hissanläggningar kommer av att kunder ringer in och rapporterar att 
hissen är trasig dessa kallas för callbacks. Företagets växelavdelning tar emot samtalet och skapar 
en arbetsorder som skickas ut till montörens telefon. 

Arbetsledare 
Länken mellan företaget, kunden och montörer är arbetsledarna. Dessa håller i informationsmöten 
med områdets montörer. Dessa sker med två veckors mellanrum. På mötena går de igenom hur det 
går inom området och informerar om kundernas önskningar och krav. På mötena tar de upp  om det 
finns problemhissar och försöker reda ut vad som är orsak till problemen. Personalen få också en 
chans att ta upp saker som påverkar deras arbete. 

Arbetsledaren har den flesta kontakter med kunder som äger fastigheter och som betalar för service 
av hissar. Genom att ha en bra dialog med kunden brukar arbetsledaren få betalt för åtgärder som i 
en del fall borde ingå i serviceavtalen. Arbetsledaren beställer även material som montörerna 
behöver för att  laga hissen. Arbetsledarna har inte några möten med varandra där de diskuterar hur 
de arbetar. De har möten ibland med chefen som har en fastställd agenda som de går igenom. 
Många av arbetsledarna anser att de har för lite montörer på sitt område och att  det är svårt att få tag 
i montörer.

Administratörer 
Administratörerna har många uppgifter att utföra och det varierar mellan olika administratörer vilka 
arbetsuppgifter de har. En del kontrollerar och skickat ut fakturor till kunder. En del handlägger 
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kontrakt med kunder och säger upp kontrakt. Några administratörer fördelar arbetsorder till de olika 
avdelningarna. Om ett arbete tar mer än två timmar är det reparationsavdelningen som ska utföra 
jobbet och om det tar mindre än två timmar att utföra är det serviceavdelningen som tar hand om 
det, vilket betyder att det är serviceteknikern som ska göra jobbet.

En av administratörerna tycker att serviceteknikerna ska bli bättre på att skriva upp  uppgifter på vad 
som ska beställas. I dag händer det ofta att en montör rapporterar in att en komponent behöver bytas 
men att de har inte har skrivit upp viktiga data som behövs för att beställa rätt delar. Detta innebär 
att  om en annan montör ska byta ut delarna först måste åka till platsen och skriva upp  och sedan 
beställa rätt material. 

Den uppskattade tidsåtgång av att åka från firma till anläggningen för att ta reda på data om 
komponenterna som ska bytas baseras på en medelsträcka på 10 km från firman ut till 
anläggningarna. Denna sträcka har en uppskattad restid på 20 minuter enkel väg. Total tidsåtgång 
för att åka till platsen för att  skriva upp  data på komponenter och tillbaka till firman är ca 60 
minuter. 

En del material kan montörer beställa själv men säger åt administratören att beställa för att det är 
lättare. Administratören tycket att det vore bättre om montörerna kunde beställa artiklarna själv 
eftersom de upplever att de har för mycket att göra.

Företaget
Företagsledningen vill att det ska bli tydligare vad som ska göras på servicen. De vill att montörerna 
ska bli bättre på att sälja in uppgraderingar till kunderna som ska gör att  anläggningarna fungerar 
problemfritt. De vill att  de som är med på besiktningarna ska fylla i ett protokoll, som heter safety 
visit(Bilaga 3, sidan 78). Företagsledningen har i möte med en stor kund fått informationen att de 
vill veta när en montör har varit i anläggningen och vad de har gjort.

Underhållssystemet
Med det datasystem som används i dag kan montören rapportera in den tid som lagts ner på 
serviceåtgärder och kan skriva in det material använts vid reparation. Det används också till att 
skicka över arbetsorder till montörernas telefoner. I systemet samlas de fel som ringts in som en 
felkod, exempel ”Hissen står”. En montör skickas ut för att åtgärda hissen och skriver in i mobilen 
en kod för vad som är utfört, exempel ”justering av dörrkontakt”. Det visar oftast inte vad som är 
felet och det är ofta samma typ av kod som är använt till flera olika typer av fel. 

Det är möjligt att  skriva in data i systemet över hissanläggningar. Dessa data kan vara användbar 
vid beställning av material som till exempel linornas längd och diameter. Det är även möjligt att 
skriva in vilken typ av hiss det är och vilket årtal som den är installerad och dess fabrikat. I dag 
finns det inte några data ifyllda. Datasystemet som företaget använder i dag kommer att bytas ut. 
Denna process kommer dock att ske några år framåt i tiden. I dagsläget är det mycket svårt att få 
tillstånd att göra ändringar i datasystemet. Små ändringar kan gå att få igenom, detta är en process 
som tar fem till sex månader eftersom detta ska godkännas av högre instans utanför Sverige.

Företaget har ett system som kan liknas vid tillståndsbaserad övervakning. Det är ett system som 
ringer upp hissens larmsystem för att se att det fungerar som det ska. Systemet har några 
anläggningar registrerade men det är långt ifrån alla.
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Reservdelar
Reservdelslagret är flyttat från företaget till grossister. Detta innebär att många av reservdelarna 
beställs när fel upptäckts(oftast AU). I ett parallellt examensarbete utreder två studenter vilka 
reservdelar som ska plockas hem från grossisten för att underlätta för montörerna. De reservdelar 
som är mest frekvent beställda i samband med service är identifierade. Från besiktnings protokoll 
identifierades de komponenter som orsakar flest anmärkningar(Tabell 1 sidan 45). I ett möte med en 
grupp utvalda montörer diskuterades vilka komponenter som de uppfattade behövdes i bilarna med 
utgångspunkt från de insamlade data. Ett grundpaket med komponenter togs fram som skall ingå i 
servicebilarna för att kunna åtgärda enkla fel snabbt. 

Serviceavtalen
Företaget har i huvudsak tre grundavtal som de skriver med kunder. Det som skiljer avtalen åt är 
bland annat summan för utbytbara delar som ska ingå innan kunden ska börja faktureras. I avtalen 
står hur många gånger per år service ska utföras. Det normala är att  det ska vara fyra 
servicetillfällen samt att montör ska bistå vid besiktning. När avtalen avser fyra tillfällen innebär 
detta att det är två större servicetillfällen och två mindre omfattande. Avtalen skrivs normalt på 5 år. 
En del av avtalen är fullserviceavtal vilket innebär att förbrukningsartiklar ingår i priset. Om det har 
varit åverkan i en hiss, så ingår inte reparationer i avtalen. All åverkan faktureras. 

Besiktningar
En hiss för persontransport ska besiktigas en gång om året. Kontrollen genomförs av tredjeparts 
företag vilket  betyder att  det är ett oberoende besiktningsorgan som kontrollerar anläggningen utan 
påverkan av kund eller serviceföretag. Besiktningsfirmans uppgift är att kontrollera säkerheten i 
anläggningarna och följer BFS riktlinjer för att förhindra fara för person och hälsa.

 I BFS kap 3 kontroll av motordrivna anordningar står det: 
Kontrollorganets ställningstagande:
21 § ”Om kontrollen visar att anordningen har brister ska kontrollorganet utifrån
sin undersökning ta ställning till om bristerna utgör omedelbar risk för säkerhet
och hälsa enligt 22, 23 eller 24 §. Komponenter och utrustning som inte används vid normal drift 
kontrolleras av besiktningsfirman och nedslag på den utrustningen ger normalt ombesiktning. Vid 
allvarligare fel förordar besiktningsman att hissen stängs av. Dock fattas beslut om avstängning av 
BFS”.

Komponenter som inte används vid normal drift är säkerhetsfång som är mekanismen som göra 
hissen stannar om den skulle börja röra sig snabbare än vid normal drift till exempel om drivningen 
går sönder och hissen skenar. Nödtelefon och nödbelysning tillhör också säkerhetsutrustning som 
inte ska användas vid normala driftförhållanden. Nödtelefonen används till att kontakta ett 
vaktbolag som skickar ut  en montör i fall hissen stannat och personer sitter fast i hissen, den ska 
även fungera vid strömavbrott.  Fel på säkerhetsutrustning ger anmärkning med ombesiktning som 
krav.  

De kontrollerar också att de besök som gjorts i anläggningen är dokumenterade i serviceboken som 
skall finnas i maskinrummet. Om inte alla servicebesök i anläggningen dokumenterats ger det en 
anmärkning. Besiktningsfirman noterar även saker som inte har med den direkta personsäkerheten 
att  göra, detta kan vara att belysning eller att små lampor är trasiga, att  det är smutsigt  i hissgrop, på 
hisstak eller i maskinrum. Flera mindre allvarliga anmärkningar kan tillsammans bedömas vara fara 

43



för person och hälsa och resulterar i ombesiktning. En anmärkning från föregående år som finns 
kvar vid nästkommande års besiktning leder till ombesiktning i de flesta fall.  

När nödtelefonen testas på besiktningarna svarar inte alltid larmbolaget på första uppringningen.
Om inte besiktningsmannen tycker sig ha tid att ringa igen blir det anmärkning på att de inte har fått 
svar från larmbolaget.
En del besiktningsmän skriver ibland att de upptäckt en typ av fel på flera stannplan i anläggningen 
utan att  specificera vilka plan som det är fel på, detta kan resultera i att om det vid nästa års 
besiktning är samma typ av fel fast på helt  andra våningsplan än de vid föregående år(den tidigare 
anmärkningen är åtgärdad) blir det en anmärkning om att felet kvarstår från tidigare besiktning 
vilket ger ombesiktning. När besiktningen är godkänd klistras en lapp upp i hissen där det står att 
den är godkänd och när den ska besiktigas nästa gång.

I BFS Kap 3 20§ står:
1. Funktionskontroll av säkerhets- och skyddsanordningar för hissar bör omfatta:

a) låsanordningar,
b) stannplansnoggrannhet,
c) bromsar,
d) hastighetsbegränsare,
e) fånganordningar som provas med tom korg och reducerad hastighet,
f) anordningar för att aktivera fånganordning,
g) hydrauliska buffertar,
h) larmanordningar och dylikt, och
i) anordningar för lastkontroll (överlast), om sådana finns.
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Besiktningsanmärkningar
Under perioden maj 2010 till april 2011 gjordes ett antal besiktningar som resulterade i 352 
anmärkningar dessa fördelade sig enligt tabell 1. Bes 1 är besiktningsföretag nr 1 deras 
anmärkningar sträcker sig över perioden 2011-01 till 2011-03. Bes 2 som är besiktningsföretag 2 
sträcker sig från 2010-05 till 2011-03. Besiktningsföretag 1 har fler registrerade besiktningar vilket 
kan bero på att det företaget har gjort mest besiktningar under perioden på de hissar som 
serviceföretagets ansvarar för. Det var även enklare att sammanställa data från det företagets listor 
genom att de var sammansatta i ett Excel formulär.

Tabell 1. Visar besiktningsanmärkningar från två olika besiktningsorgan.

Punkt 1: Servicebok ej korrekt ifyllt betyder att de antal servicebesök som ska göras inte är ifyllda i 
serviceboken. Eller att tidigare besiktningar inte är införda i boken. Alla besök i anläggningen ska 
noteras(BFS).
Punkt 2 och 3 hör ihop  eftersom de oftast drivs av samma källa och av samma batteri vid strömlöst 
tillstånd. Punkt 4,5,6,10,12,13,15 är sådant som går snabbt att  kontrollera. Det är även sådant som 
en kund uppmärksammar.
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Kundundersökningar
Kundundersökningar görs för att mäta kundernas uppfattning av företaget och dess tjänster. 
Undersökningen är från kvartal 3, 2010. Frågorna är av kvantitativ karaktär med en sjugradig skala 
enligt Tabell 2. De frågor som kan kopplas till servicen på hissar har valts ut för att  bedöma hur 
nöjda kunderna är. 151 stycken kunder har fått svara på brev. Av de 20 frågor som skickats ut till 
kunder har tre valts ut  som belyser kundernas kvalitetsbedömning av den tillhandahållna 
underhållsservicen.

Tabell 2. Visar svaren på kundenkäterna som har direkt anknytning till servicen.

31 % är inte nöjd med kvaliteten på den underhållsservice som levereras medan 54 % är nöjd och 
15 % är neutrala. De tillfrågade kundernas uppfattning om hur företaget hanterar besiktnings-
anmärkningar är 40 % nöjd med hanteringen och 31 % är neutrala. Andelen som inte är nöjda med 
hanteringen är 30 % 

En telefonintervju
För att  jämföra servicen med ett annat bolag gjordes en telefonintervju med en montör som tidigare 
har jobbat på detta företag men som nu jobbar åt ett annat bolag. Montören beskrev att det  andra 
bolaget hade samma mål med servicen som detta företag. Det område som han jobbar på nu 
innefattar 150 hissar som ska servas. Den tid som de lägger ner på service är i snitt 1,5 timmar. 
Montören sa att de har väldigt lite akuta utryckningar och han trodde själv att  anledningen var att de 
lägger ner så pass mycket tid på service. En gång om året gör de en kontroll på hissen precis innan 
det är besiktning. Kontrollen påminner om statusrapporten enligt montören. 
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5.  ANALYS

Bakgrundsstudien ska analyseras med hjälp av teorin från referensramen. De förslag som ges ska 
ha grund från teoretiska referensramen.

5.1 Utveckling av produkter och tjänster

Integrerad underhållsutveckling
Integrerad produktutveckling handlar bland annat om att utveckla en produkt. I detta arbete är det 
ett  arbetssätt som ska förändras med hjälp av olika verktyg. Vid integrerad produktutvecklingen är 
det ett företags olika avdelningar som tillsammans arbetar fram en lösning på en produkt (Ulrich, 
Eppinger, 2008). I detta arbete är det flera yrkesgrupper som ger synpunkter för att få fram förslag 
på förbättringar gällande underhållsservicen som företaget säljer. Därav begreppet integrerad 
underhållsutveckling som illustreras med bild 8. 

Bild 8. Illustration av integrerad underhållsutveckling

5.2 Förstudien
Här finns besvarat vad de olika intressenterna har för önskemål och krav. Här finns även beskrivet 
vilka potentiella förbättringar som kan göras. Förstudien är beskriven i empirin. 

Kunderna
De externa kunderna är de som äger hissen, de vill att  anläggningen ska fungera och de vill veta vad 
montörerna har gjort när de besökt anläggningen och när de har besökt anläggningen. Kundens 
behov ska uppfyllas. Är inte de nöjda med tjänsten som de får kommer de med stor sannolikhet att 
byta företag. För att ge kunden kontroll över skicket på anläggningen som de äger och för att ge 
information om vilka delar som kan behöva bytas kan en statusrapport användas. Kunden vill ha 
kontroll och negativ information är bättre än ingen information alls(Grönroos, 1992).

Kunder vill inte betala för ombesiktning vilket innebär att dessa bör undvikas. Enligt 
kundundersökningarna är 30 % inte nöjda med hanteringen av besiktningsanmärkningar. 31 % av 
de tillfrågade kunderna är inte nöjda med kvalitén på underhållsservicen som levereras. Det är 
kundens kvalitetsuppfattning som räknas (Grönroos, 1992). 
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De interna kunderna är alla som jobbar på företaget och som ska uppfylla de externa kundernas 
förväntningar och helst överträffa dessa. Arbetsledarna behöver få rätt  information från montörerna 
för att kunna beställa rätt material. De behöver också få underlag som de kan ha i sin 
kommunikation med kunderna. 

Intressenter
Huvudintressenterna i detta examensarbete är företaget och dess montörer. Företagets ledning vill 
att  det ska definieras vad som ska göras på ett servicebesök vilka delar som ska kontrolleras och hur 
montörerna ska rapportera till kunden. Om resultatet blir bra kommer kunderna få en bättre service 
vilket stärker kundtillfredsställelsen. 

Processer
Huvudprocessen är att tillfredsställa kunderna, detta sker med hjälp  av stödprocessen där 
montörerna tillsammans med administratörer, arbetsledare och säljare ska uppfylla kundernas 
förväntningar. Ledningsprocessen ska se till att ändringarna genomförs. 

Krav 
För att få lyckade produkter som gör kunderna nöjda är det viktigt att identifiera de 
produktegenskaper som tilltalar kunderna(Strand, 2005).
Vad har de olika intressenterna för krav gällande servicen? Genom intervjuer och observationer kan 
många av intressenternas krav och önskemål identifieras. Data om kundernas uppfattning av 
underhållsservicen(Tabell 2 sidan 46) visar att det finns utvecklingspotential när det  gäller 
hanteringen av besiktningsanmärkningar.

Anläggningsägarna vill att hissen ska fungerar och att de får information om anläggningens skick.
De vill ha kontroll över sina anläggningar. De vill inte att hissarna får anmärkningar som gör att  de 
måste betala för ytterligare besiktningar. De vill att deras hyresgäster, det vill säga brukarna ska 
vara nöjda med den service som ingår i avgiften som de betalar. I ett  möte som arbetsledningen 
hade med en stor kund kom det fram att kunden vill ha information om vad som är gjort på 
servicebesöket och när montören har varit i anläggningen. 

Brukarna av hissen vill att hissen ska fungera, speciellt om det är personer med nedsatt 
rörelseförmåga eller personer som har till exempel barnvagnar som de behöver transportera till en 
annan våning.

Serviceteknikern vill göra ett bra jobb så att de känner att de är nöjda med sin insats. De vill också 
ha direktiv för vad de ska göra på de olika servicetillfällena. De vill att företaget ska lyssna på deras 
synpunkter och förbättra villkoren för dessa så att de känner att de är delaktiga i utformningen av 
sitt arbete.

Arbetsledaren vill ha kontroll över vad som händer på deras område, de vill kunna ha ett bra
underlag att kommunicera med kunderna med och de vill ha rätt uppgifter när de ska beställa
reservdelar.

Besiktningsföretaget vill att besiktningen ska gå snabbt så att han hinner med så många besiktningar 
som möjligt. Om servicen är väl genomförd så blir det mindre arbete för besiktningsmannen.

Företaget vill att montörerna ska göra ett snabbt och effektivt arbete. De vill att montörer ska se 
brister i anläggningen som kan åtgärdas och som samtidigt ger inkomster i verksamheten. Målet 
som företaget har är att överträffa konkurrenter när det gäller service och engagemang mot kund.
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Kravspecifikation
De krav som identifierats och som uttalats av montörer, arbetsledare och arbetsledning ska uppfylla 
kundernas behov. Det är nödvändigt att  prioritera mellan intressenternas behov för att uppfylla de 
viktigaste intressenternas mål (Tonnquist, 2008). Förslagen ska även minska besiktnings 
anmärkningar som är huvudsyftet med detta arbete.

• Förslag på vad som ska göras på servicebesöken.

• Förslag på uppdelning av momenten.

• Förslag på hur montörer ska kommunicera med övriga intressenter

• Förslag på hur säljarna ska få ökade möjligheter att sälja förbättringar till kunderna.

• Förslag på ändringar för att minska slöseri.

5.3 Underhållsstrategi 
Teorierna om förebyggande underhåll och kvalitetsförbättring har en del likheter. Beslut som fattas 
ska bygga på fakta vilket både TQM och RCM  förespråkar. Enligt Wireman(2008) är det första 
steget till att utveckla ett bra förebyggande underhåll att hitta de svagaste punkterna i anläggningen. 
För att få fram fakta om vilka komponenter eller vilka delar som är viktigast att kontrollera är det 
bra med ett väl utvecklat underhållssystem som kan vara till hjälp när det ska planeras vilken 
service som ska bedrivas på de olika hisstyperna och hur ofta detta ska utföras. 

Utvecklingsarbete
Enligt Duffuaa, et al(2001) bör ett  utvecklingsarbete för att bygga upp ett underhållssystem 
innefatta fem steg.

• Bestäm vilka resurser som krävs. 

Enligt många arbetsledare saknas resurser i form av personal för att i dagsläget kunna få ett  bra flyt 
i verksamheten. Med en tydligare uppdelning av underhållsservicen och tidsangivelse för hur lång 
tid de olika momenten tar är det lättare att avgöra hur mycket resurser som krävs.

• Schemalägg underhållsaktiviteter.

För att schemalägga aktiviteter behövs riktlinjer för vad som ska göras i samband med service. 
Momenten som ska göras i samband med servicen behöver tidsbestämmas.

• Dokumentera och visa förbättringar.

Genom insamling av fakta om anläggningarna finns möjlighet till att jobba med mer FU. Utifrån 
kundundersökningar går det att visa på om kunden upplever tjänsten som de erbjuds som en 
förbättring. Som det är i dag finns utvecklingspotential när det gäller hur kunden upplever den 
utförda servicen som de får(tabell 2 sidan 46).

•Garantera kvalité på utförda arbeten.

Med högre driftssäkerhet kan företaget ge mer garantier på att anläggningarna kommer att fungera.

•Jobba med ständiga förbättringar.

Genom att ha fakta om anläggningarna finns det  möjlighet att jobba med att förbättra det som 
orsakar de mesta kvalitetsbristerna.
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Effektivisera underhållet
Lagret med reservdelar har flyttats till en extern lagerhållare. Detta upplevs som negativt av 
montörerna. Med ett effektivare underhåll går det att reducera behovet  av reservdelslager 
(Johansson, 1997). Missnöjet bland montörer kan minska genom att FU blir mer tillämpat i 
verksamheten. 

FU bygger bland annat på att defekta delar byts ut innan de orsakar stopp i anläggningen(Wireman, 
2008). Några av montörerna sade att det skulle kännas som att de lurade kunden om de bytte ut 
delar som inte var helt trasiga. FU innebär både basunderhåll där det smörjs och städas och att delar 
byts ut innan de leder till akut underhåll (Hajime, Shunsuke, 2001). Fördelar med FU är att delar 
kan beställas innan de helt har gått sönder och bytas ut vilket också gör att reservdelslagret kan vara 
mindre. 

Service och underhåll på bilar sker med intervall där åtgärderna och kontroller varierar vilket  är en 
strategi som är möjlig att testa på hissanläggningar. Komponenter byts ut innan de riskerar att 
orsaka akuta stopp eller olyckor vilket är FU (Johansson, 1997). Som det  är i dag är det  mycket 
Akut underhåll som bedrivs vilket betyder att det åtgärdas först när felet inträffar. 

Identifiera komponenter
I dag finns inte någon uppföljning i datasystemet över det mest  frekventa felen vid akuta stopp. 
Serviceåtgärder som ska utföras ska baseras på historik om anläggningen eller likvärdiga 
anläggningar (Wireman, 2008). Det går inte att hitta någon historik över vilka som är de tio mest 
förekommande felen i anläggningarna. 

Hur ofta det  förebyggande underhållet ska utföras beror på flera faktorer som klimat drifttid och 
utrustningens konstruktion samt nyttjandegrad (Lindquist, 2003). Stockholmsområdet har mer än 
6000 olika hissanläggningar att serva. Eftersom hissarna är så olika i konstruktionerna är det svårt 
att göra en instruktion som innebär kontroll av specifika komponenter med ett visst intervall. 

För att göra en mer generell instruktion måste fokus bli att utforma vad som ska göras på de olika 
tillfällena baserat på det som är gemensamt för anläggningarna och som bygger på data på de mest 
förekommande brister som upptäckts vilket kan ses i besiktningsanmärkningarna på sidan 45.

Underhållssystemet
I datasystemet finns det möjlighet att dokumentera vilka reservdelar de olika anläggningarna 
innehåller. Det är dock tomt i rutorna som kan fyllas i med fakta. I serviceboken som finns i 
maskinrummet ska alla åtgärder som utförs i anläggningen dokumenteras. Den informationen är 
oftast väldigt sparsam. Den ger dock information om vem som har varit och gjort en åtgärd så att 
det finns möjlighet till att fråga. För ett effektivt förebyggande underhåll behöver företaget ett bra 
underhållssystem(Wireman, 2008). Insamlingen av fakta om anläggningarna kan behöva förbättras 
för att kunna bygga upp ett effektivare underhållssystem.

Företaget har ett system som kontrollerar telefonlinjen till hissanläggningarna. Detta system är 
indraget i en del anläggningar men det  är bara ett fåtal. Det kan liknas vid ett tillståndsbaserat 
system med kontinuerlig övervakning.
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Ständiga förbättringar
Enligt Johansson (1997) skall utrustningen ha hög tillgänglighet och säkerhet och detta ska utföras 
till låg totalkostnad. Han menar att detta ska åstadkommas genom att arbeta med ständiga 
förbättringar. På bild 1 på sidan 20 illustreras avvägningen mellan kostnaden för AU och FU. 

Nyttan för företaget är lägre kostnader för att  utföra tjänsten och nyttan för kunden är högre 
tillgänglighet av anläggningen. Om en anläggning har mycket akuta stopp  innebär det att företaget 
rycker ut till anläggningen när kund ringer och påtalar felet. Om FU förekommer åker företaget och 
byter komponenter innan det orsakar akuta stopp som kräver att kunden måste agera. Enligt 
Wireman (2008) är målet att inte ha några oplanerade stopp. Minskningen av kostnaden för 
underhållet ger också en kvalitetsförbättring för kunden till en lägre kostnad för företaget vilket är 
en grundregel för kvalitetsförbättring(Bergman, Klefsjö, 2007).

Besiktningsanmärkningar
Ett sätt för att  veta vad som behöver göras är att hitta de komponenter som orsakar mest 
kvalitetsproblem(Wireman, 2008). Genom att granska besiktningsanmärkningarna kan viss 
information om vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika att det leder till ombesiktning. För 
att  undvika mer än 30 % av besiktningsanmärkningarna måste montörerna kontrollera nödsystemen. 
Detta betyder att de måste ha kunskap  om hur de olika nödsystemen fungerar. Flertalet av 
anmärkningarna som har att  göra med att nödsignalen är ur funktion eller att nödbelysning inte 
fungerar i strömlöst tillstånd beror på att batteriet för nödkraften är slut. Detta ska enligt 
tillverkarnas instruktioner bytas ut  med 2-3 års mellanrum för att säkerställa funktionen. 
Underhållet skall bedrivas så att utrustningen har hög tillgänglighet och så att säkerheten 
upprätthålls(Johansson, 1997).

Basera beslut på fakta
Ett första steg till att utveckla det förebyggande underhållet  är att hitta de svagaste punkterna i 
anläggningen(Wireman, 2008). Dokumentation över brister går att finna i besiktnings-
anmärkningarna. För att minska besiktningsanmärkningarna går det att utgå ifrån de sammanställda 
data som finns i tabell 1(sidan 45) Det visar att nödutrustningen måste kontrolleras vid service. 
Andra saker som inte är lika frekvent förekommande men som är lätta att åtgärda är klämriskskyltar 
och nödöppningsskruvar. Utrustning för test av överlast får anmärkningar på en del besiktningar 
och leder till att anläggningen måste ombesiktigas. 30 % av de tillfrågade kunderna är missnöjda 
med hanteringen av besiktningsanmärkningar(Tabell 2 sidan 46). Servicen behöver förändras för att 
minska antalet anmärkningar.

Protokoll
Dokumenterade klagomål och uttalade frustrationer med den existerade produkten är användbar vid 
framtagning av krav(Bergman, Klefsjö, 2007). Prioritering mellan de olika intressenternas behov 
behöver också göras. Som det är i dag vill inte montörer fylla i papper eftersom de tycker att det tar 
för lång tid men det kan behövas ett  protokoll för att få en bra dokumentation över anläggningarna. 
Med en annan utformning som gör att statusrapporten blir enklare att fylla i kan göra att  det  går 
bättre att implementera hos montörerna. Om montörerna får vara med och utveckla protokollet så 
får de känna större delaktighet vilket också bidrar till bättre förutsättningar till att  förändringarna 
ska gå att  genomföra(Alvesson, Sveningsson, 2007). Mer användarmedverkan gör att 
tjänsteinnovationsprocessen snabbas på(Blomqvist, et, al 2010). 
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Fördelarna med att fylla i ett protokoll är att mer fakta om anläggningarna kommer fram som blir 
bas för beslut  om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att öka driftsäkerheten. Vilket enligt 
Wireman (2008) är ett första steg i ett välutvecklat underhåll. 

Ett protokoll ger kunden kontroll över vilket skick anläggningen är i. Kontroll är något som kunden 
vill ha och ett negativt besked är bättre än att inte få något besked alls (Grönroos, 1992).

Arbetsledaren får ett  dokument med fakta som kan användas vid kommunikationen med kunden 
och de kan utifrån det komma överens om vilka åtgärder som skall vidtas i anläggningen. 

Genom att jobba med ständiga förbättringar kan protokollen utvecklas till ett hjälpmedel som flera 
av företagets olika yrkesgrupper kan dra nytta av. Ständiga förbättringar är ett  begrepp som är 
genomgående för underhållsutveckling, produktutveckling och kvalitetsutveckling. 

Femstegsmetoden
Metoden anpassas till verksamheten. Steg 1 handlar om att dela upp produkten i dess beståndsdelar. 
Olika förslag på hur det går att lösa de olika beståndsdelarnas funktion delas upp i träddiagram. I 
detta fall delas olika arbetsmomenten som utförs i samband med underhållsservice upp  i ett 
träddiagram(Bild 9, sidan 53).

Steg 1. Förtydliga problemet
Detta examensarbete har börjat med en lång förstudie för att få en djupare förståelse för vad som är 
problemet och om problemformuleringen är riktigt  formulerad från början(Tonnquist, 2008). Det 
kan bli nödvändigt att  prioritera mellan intressenterna som är involverade i servicen för att uppfylla 
de viktigaste intressenternas mål. De som ska utföra servicen är en av huvudintressenterna samt 
företagsledningen som har beställt uppdraget att specificera vad som ska göras på ett  servicebesök 
samt hur montörer ska kommunicera med kunder. 

Önskemål som kom från kunder är att de vill ha kontroll över när montörer varit till anläggningen 
och vad de har gjort.

En del av montörerna känner frustration över att de inte har klara instruktioner över vad som ska 
göras i samband med service eftersom de har fått  direktiv att servicen ska utföras på ett  visst antal 
minuter. 

En förutsättning för att kunna genomföra förändringar är att skapa förtroende och tillit bland de som 
ska utföra arbetet(Alvesson, Sveningsson, 2007). Genom att vara med på möten och försöka få 
montörerna att delta i förändringsarbetet ges bättre förutsättningar för att kunna få dessa att vara 
med på processen. Om de anställda känner sig åsidosatta i förändringsarbetet kan de vägra att 
genomföra ändringarna som påverkar deras arbete(Folger, Skarlicki, 1999). Många montörer 
uttalade frustration över att de upplevt  att  företaget inte lyssnar på dem och att det  genomförts 
förändringar som påverkat deras arbete.

Lean är ett begrepp som innebär att slöseri ska minskas och åtgärderna ska bygga på orsak och 
verkan åtgärder(Bicheno, et al, 2010).

Slöseri som identifierats är att montörer åker flera gånger till en anläggning och byter defekta 
komponenter. Med en mer kritisk granskning av anläggningen vid ett servicebesök finns möjlighet 
att  upptäcka dåliga komponenter som kan beställas och bytas vid nästkommande servicebesök. 
Vissa komponenter som orsakar anmärkningar på besiktningarna är enkla att åtgärda om de finns 
tillgängliga och kostar inte mycket att ha i servicebilarna. Ett slöseri för kunden är att de får betala 
för ombesiktningar.
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Genom att välja ut delar i empirin fås några problempunkter baserat på fakta som kan lösas för att 
förbättra verksamheten. Beslut ska byggas på fakta (Bergman, Klefsjö, 2007) och (Wireman, 2008).

• Problemet med servicen i dag är att det är otydligt vad som ska göras på de fyra servicebesöken. 
Ett förslag på hur servicemomenten ska delas upp vid fyra besök per år kommer att göras

• Ett problem är att besiktningsanmärkningarna är för många. Antalet besiktningsanmärkningar ska 
reduceras.

• Ett problem är att det finns för lite information om hissarna i datasystemet. I dag måste personer 
åka ut till anläggningen för att hämta uppgifter som borde finnas i systemet. Mer information om 
anläggningarna gör att förbättringsmöjligheter är lättare att identifiera. 

• Alla typer av slöseri behöver identifieras och förslag på nytt arbetssätt bör göras för att  få mer 
lönsamhet.

• Verksamheten behöver ändras från akut underhåll till att arbeta med förebyggande underhåll. 

• Dokumentationen av anläggningarna behöver förbättras. Så att beslut om FU kan byggas på fakta.

• Involvering av montörer bör ske genom hela processen för att dessa ska ta till sig av 
förändringarna och utföra dessa.

Dela upp problemet.
Servicen består av olika arbetsmoment. För att identifiera och för att avgöra vad de olika 
arbetsmomenten innebär delas de upp i huvudgrupper(Bild 9). 

Basservicen som innebär städa, smörja och justera samt okulär besiktning. 

Besiktningskontroll: kategorin som baseras på de fakta om de mest förekommande anmärkningarna 
från granskningen av besiktningsanmärkningar (Tabell 1 sidan 45). 

Information till kunder och arbetsledare om anläggningens skick ger en kategori som kallas 
Statusrapport den bör även vara ett hjälpmedel till säljarna så de ska få information om vilka 
förbättringar de kan erbjuda till kunderna. Anledningen till att statusrapporten väljs är att  montörer 
kan se fördelar med den typen av rapport.

Säkerhetskontroll: Den viktigaste kategorin av alla är säkerheten, som måste uppfyllas för att 
anläggningen inte ska vara farlig för personer som åker i den och för de som ska serva den. 
säkerhetskomponenter, nödstoppskretsar och låsanordningar kontrolleras. 

Bild 9. Träddiagram med uppdelning av service.
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Steg 2. Sök externt efter lösningar
Besiktningsanmärkningar ger en bild över generella brister i anläggningarna. Genom att granska 
besiktningsorganens anmärkningar för de anläggningar som företaget utför service på kan uppslag 
över förbättringspotential ges. Det första steget till att utveckla ett bra förebyggande underhåll är att 
hitta de svagaste punkterna i anläggningen(Wireman, 2008). Det är besiktningsanmärkningarna som 
orsakar mest kvalitetsproblem.

Från 5S och steget städning, inspekteras enskilda komponenter i samband med städning. Detta ger 
uppslag om att städning och inspektion bör göras samtidigt. FU innebär att komponenter byts ut 
innan de havererar och orsakar akut underhåll. Inspektion är det som gör att komponenter med 
bristfällig funktion kan identifieras och bytas ut. 

Serviceinstruktionerna i maskinrummet ger information över vilka delar som behöver smörjas i den 
specifika anläggningen. Instruktionerna bygger på tillverkarens anvisningar. 

I boverkets författningssamling står det att säkerhetsanordningarnas funktion bör kontrolleras vid 
servicetillfället för att anläggningarna ska vara säkra.

Steg 3. Sök internt efter lösningar
Inom företaget finns en stor kompetensbank. Genom deltagande på möten med de olika 
intressenterna kom flera synpunkter på förbättringar. Montörer som jobbar på fältet har bred 
kunskap över de olika hissmodellerna. De uttrycker att en uppdelad service är möjlig om 
anläggningen är i ett bra utgångsläge. Flera av arbetsledarna har tidigare jobbat  som montörer och 
sitter nu och planerar en del av det arbete som montörerna ska göra. Arbetsledarna har en hel del 
kundkontakt vilket gör att  de behöver ha fakta om kundernas anläggningar så att de kan bemötas 
med korrekta uppgifter. Beredare som fördelar arbetet mellan olika avdelningar uttrycker att det 
saknas information om anläggningarna i underhållssystemet som kan vara användbar vid 
planeringen. Arbetsledningen uttrycker att montörer behöver bli bättre på att sälja förbättringar till 
kunden. De uttryckte också att kunderna önskar att få veta vad som gjorts vid servicebesöket.

Steg 4. Systematisk utvärdering av koncepten
De olika momenten uppdelade enligt trädet kan kombineras på olika sätt. Logiskt görs utvärdering 
över vilka moment som hör ihop  och där det är naturligt att de utförs vid samma tillfälle. Till 
exempel vid städning kommer servicepersonalen nära komponenterna i utrustningen. Granskning av 
dessa faller sig nu naturligt. Det är en logisk handling att vid samma servicetillfälle fylla i en 
statusrapport över komponentens skick. Vid säkerhetskontroll ska komponenter som ska förhindra 
personskador kontrolleras vilket även är en naturlig del att göra vid ifyllande av statusrapport.

En funktionskontroll är ett audivisuellt besök som innebär att  anläggningen kontrolleras med syn 
och hörsel. Detta är oftast ett snabbesök. 

Enligt montörer behöver anläggningen oftast smörjas vid varje besök. Anläggningarna som servats i 
Stockholms området har avtal om två besök eller fler per år. Oftast ska en anläggning servas fyra 
gånger per år. Förslagsvis ska anläggningen smörjas vid vart annat besök. Förslagsvis vid det första 
besöket när statusrapporten fylls i och anläggningens komponenter ska kontrolleras närmare. Vid 
tredje besöket föreslås en rejälare smörjning där olja kontrolleras och eventuellt byts vid behov. 

Fjärde besöket föreslås bli en funktionskontroll och ett besök där fokus ligger på att granska de 
komponenter som gett mest besiktningsanmärkningar från tabell 1 på sidan 45.
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Steg 5. Reflektion över förslagen
Reflektion över förslagen har skett tillsammans med montörer, arbetsledare och arbetsledning för 
att  dessa ska kunna ge synpunkter på dessa. Flera montörer sa att  det är möjligt att jobba efter 
förslagen om anläggningen är i bra skick från början. En arbetsledare sa att det såg bra ut i teorin.  
Genom att ge de olika yrkesgrupperna insyn och delaktighet i processen bidrar till att personalen 
lättare ta till sig förslaget på hur servicemomenten ska delas upp  och förändringarna går lättare att 
genomföra(Alvesson, Sveningsson, 2007). Ständiga förbättringar genom Planera-Gör-Studera-Lär 
cykeln leder till att konceptet  blir bättre och kvaliteten på den egna verksamheten förbättras 
(Bergman, Klefsjö, 2007).

Utformning av statusrapport
Tillsammans med montörer, beredare av reparationer på hissar, administratörer, arbetsledning och 
säljare utformades en statusrapport som ska göra att informationsinsamlingen och dokumentationen 
av anläggningarna ska gå lättare. 

Många av montörerna upplever att det är besvärligt att ha direktkontakt med kunden, 
statusrapporten kan vara ett bra kommunikations hjälpmedel. De ger också en möjlighet för kunden 
till att få kontroll över skicket i sin anläggning.

Statusrapporten valdes för att montörer ser fördelar med den typen av dokument jämfört med de 
andra dokumenten som företaget har. Fördelarna med dokumentet var att den säger något om 
statusen på komponenterna. 

Säljarna är bra på kundkontakt. Säljarna behöver få mer information om anläggningarna så att de 
vet vad det finns för förbättringar som kan erbjudas till kunden. 

Arbetsledarna har en hel del kundkontakt och de kan behöva tillgång till mer information om 
anläggningsskicket så de kan bemöta kunden med fakta.

En statusrapport ger möjlighet att samla information om anläggningarnas skick över tid som kan 
användas vid planering av FU. 

Utformningen av statusrapporten har gjorts med hjälp av 5-S som metodmodell. 

Graderingen av den gamla statusrapporten är för otydlig och ger lite information om när en 
komponent bör bytas.

Stegen i 5-S.
Sortera. De begrepp som inte används i statusrapporten ska tas bort. Graderingen göras om så att 
den blir tydligare vilket skicket är på komponenterna. Montörens bedömning ska ge mer 
information om när komponenten behöver bytas.

Systematisera. En tydligare uppdelning av rapporten så att  det blir lättare att se vilka komponenter 
som hör till en viss typ  av hiss och var i anläggningen de sitter. De vedertagna begrepp som används 
på komponenter av underhållspersonal och arbetsledare skall ersätta namn i statusrapporten som 
inte används. 

Städa. I samband med städning kontrolleras komponenter vilket ger tillfälle för ifyllande av 
statusrapporten.

Standardisera. Själva rapporten ger ett  standardiserat arbetssätt. I samband med att de olika 
komponenterna ska kontrolleras bör montörerna utbildas så att det kan kontrollera komponenten på 
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rätt  sätt. Genom att  sätta kontrollnummer på de olika punkterna i rapporten kan tydligare 
instruktioner utformas med anknytning till kontrollpunkten.

Skapa vana. Alla montörer måste använda sig av statusrapporten. Rapporten måste ständigt 
förbättras vilket innebär att personer som använder den måste komma med konstruktiv kritik om det 
visar sig att det finns brister i den. 

Arbetsledarna & beredare
Arbetsledare och beredare vill ha ut mer information om anläggningarna så att det vet vad de 
anläggningen för nyckelkomponenter. Exempel på nyckelkomponenter är information om linorna 
där de får reda på antal linor, diameter och längd. De vill också ha information vilken typ av 
nödtelefon som anläggningen har(eller om anläggningen saknar nödtelefon). De vill även ha 
information om anläggningen har kontrollenheter för överlast. Några erfarna arbetsledare som 
jobbat med service tyckte att  ordvalet av vissa komponenter var fel och att det var ord som inte 
används. 

Montörerna
Den gamla statusrapporten delades ut till fyra erfarna montörer som gav synpunkter på den.

De sa att de förstod det mesta som står i den men att de ofta får förklara för arbetsledare som inte 
har erfarenhet av att jobb i anläggningarna vilken typ av hiss som de olika delarna hör till, exempel 
vilken typ  av dörr som en dörrstyrning tillhör. De gav synpunkter på att vissa rutor i protokollet kan 
tas bort för där skriver de aldrig någonting. De tyckte att det vore bra om det  blev en tydligare 
layout med uppdelning som visade vilken typ av hiss det är. Graderingen som används vid 
bedömning av anläggningen är lite otydlig och kan behövas ses över. De gav även förslag på nya 
punkter som de tyckte borde kontrolleras för att ge en bättre service.

Arbetsledningen
När statusrapporten genomarbetats tillsammans med montörer och arbetsledare visades den upp för 
arbetsledningen. Dessa tyckte dock att varje ruta skulle ha en kodning för att det lättare ska gå att 
skriva i fältet för övriga anteckningar vilken komponent eller del som kommentaren avser. De 
tyckte även att det vore bra om det blev flera kopior när statusrapporten skrevs så att olika 
intressenter fick var sin kopia.

Säljarna
Slutligen tillfrågades säljarna om det ville lägga till något i statusrapporten som kan hjälpa dessa när 
de ska hitta förbättringar att sälja till kunderna. De som tillfrågades hade inte något att tillägga och 
tyckte att det såg väldigt bra ut. 
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6.  RESULTAT

Resultatet av arbetet har utmynnat i förslag som getts till företaget. Förslagen ska lösa 
problemformuleringen som gavs inledningsvis. För att lösa problemet har teorier och metoder 
används samt erfarenhet från olika experter.

6.1 Uppdelning av arbetsmomenten
För att uppfylla kraven med förslag på uppdelning av servicen och vad som ska göras under 
besöket, har utarbetats enligt en Femstegsmetod. Metoden har anpassats för ändamålet att  ge förslag 
på hur arbetsmomenten ska fördelas över fyra servicebesök per år. Förslaget ska även bidra till att 
ändra på rutiner för att  minska på slöseri i verksamheten vilket var ytterligare ett  krav. Först 
beskrivs vad de olika momenten innebär och sedan visas hur en uppdelning kan se ut. 

Huvudmoment
Det finns sex huvudmoment som bör utföras i samband med service. Huvudmomenten kommer av 
att problemet delats upp i de olika arbetsmomenten som bör utföras i samband med service. 

• Städning

• Smörjning

• Säkerhetskontroll

• Statusrapport

• Funktionskontroll

• Besiktningskontroll

Byte av trasiga komponenter
Förbrukningskomponenter ska bytas vid service och kommer att  finnas tillgängliga i servicebilarna. 
Dessa är lampor, lysrör, montering av nödöppningsskruvar, byte av batterier, byte av 
klämriskskyltar.

Städning
Städning av anläggningen innebär att hissgrop, hisstak och maskinrum rengörs från skräp  och 
städas. Om mycket skräp slängs ner i gropen bör det rapporteras som åverkan och debitering av 
extraarbetet bör göras.

Smörjning
Smörjning av komponenter som specificerats enligt serviceinstruktionen som sitter i 
maskinrummet. Kontroll av oljenivåer skall göras.
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Säkerhetskontroll
Komponenter som ska göra att anläggningen är säker för person och hälsa ska kontrolleras. 
Nödstoppskrets (Ändgräns, nödstopp, trösklar, fångbrytare) kontroll att  hissen stannar i rätt plan, att 
bromsarna stoppar hissen inom säkerhetsgräns vid nödstopp, att låskolvarna till dörrarna fungerar. 

Statusrapport
En statusrapport fylls i av montörerna. Komponenter som bör bytas för att säkerställa drift utan 
oplanerade avbrott  skall noteras. Fördelarna med en statusrapport är att kund och arbetsledare får 
kontroll över skicket  på anläggningen. Det blir dokumenterat vad som behöver bytas. 
Statusrapporten utformas så att den ger mer information om anläggningarnas komponenter och 
utformas så att dessa granskas mer kritiskt. Genom att statusrapporten fylls i en gång per år går det 
att  följa anläggningen över tid hur skicket på komponenter förändras. Uppgifter om anläggningen 
och dess skick ger också information om vilka förbättringar som kan föreslås till kunderna.

Besiktningskontroll
Baserat på de mest förekommande besiktningsanmärkningarna som förekommit(Tabell 1 sidan 45). 
Detta moment ska reducera antalet besiktningsanmärkningar som är huvudsyftet med detta arbete. 
Nödsystemet skall fungera vid strömlöst tillstånd. Kontroll av batterier till nödtelefoner och 
nödbelysning, att  nödtelefonen ringer upp vaktbolag. Kontroll av att  inte klämriskskyltar och 
nödöppningsskruvar saknas.

Funktionskontroll
Okulärbesiktning av anläggningen där kontroll av att det är rent, att  knappar och lampor fungerar. 
Även kontroll av att låskolvar i dörrarna fungerar. Detta ska göras när montören åker nedåt på 
hisstaket.

Uppdelningen
De olika servicetillfällena har tilldelats namn så att de ska gå att särskilja från varandra. Då är det 
lättare för montörer att  veta vilken service som är utförd och vilken som ska göras. Det ger även en 
möjlighet att visa åt kunden vad som gjorts i anläggningen. Det var ett av kraven som en stor kund 
önskade.
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”Nollservice” 
Detta moment är önskemål från montörerna. De sade att  det är möjligt att jobba med en uppdelad 
service om anläggningen är i ett bra grundskick. Detta är dock något som kunden måste betala extra 
för. Den allra första servicen på anläggningen och som ska göras på enheter som har haft eftersatt 
underhåll. Denna ska bara behöva göras en gång för att grundförutsättningarna ska vara bra och för 
att det ska gå att ha en service som är uppdelad.

• Städning

• Smörjning

• Säkerhetskontroll

• Statusrapport

• Funktionskontroll

• Besiktningskontroll

Första servicen ”Ettan”
Städning + statusrapport  där anläggningen kritiskt granskas, säkerhetskontroll och smörjning om 
behov finns.                                                                                                                          

Andra servicen ”Tvåan”
Funktionskontroll, byte av komponenter som upptäcktes vid första servicen som var tvunget att 
beställas.

Tredje servicen ”Trean”
Smörja och kontrollera olja, byte av komponenter som upptäcktes på föregående service och som 
var tvunget att beställas.

Fjärde servicen ”Fyran”
Funktionskontroll och besiktningskontroll, byte av komponenter som upptäcktes på föregående 
service och som var tvunget att beställas.
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Den nya statusrapporten
Efter några iterationer med de olika intressenterna blev resultatet av statusrapporten som bild 10 
visar.

Bild 10. Visar den nya layouten på statusrapport

  OTIS              Statusrapport för hissanläggning                     

 Linhiss �    Hydraulhiss �    Linhydraul �    Skruvhiss �    Trumhiss �    Gen2 �    Annat � 
Adress  Förvaltare Otis unit nr 

Fabrikat Byggår eller renoveringsår Antal plan Nödtelefon/ Fabrikat                                     

Saknas �        

Antal linor Diameter(mm) Linlängd(meter) Överlast typ Maxlast 

Saknas �        

MASKINRUM SLAGDÖRR HISSKORG SCHAKT 

1.1 Belysning  4.1 Dörrkontakter  7.1 Synligt skick  9.1 Sträckvikt  

1.2 Växel  4.2 Dörrlås  7.2 Destinationsknappar  9.2 Sträckviktskontakt  

1.3 Motor  4.3 Dörrblad  7.3 Handledare  9.3 Nödstopp  

1.4 Koppling  4.4 Dörrbroms/stäng  7.4 Belysning  9.4 Stege  

1.5 Bromsar  4.5 Dörrullar  7.5 Nödbelysning  9.5 Buffert  

1.6 Drivskiva   4.6 Rutor  7.6 Nödsignal/Nödtelefon  9.6 Schaktbelysning  

1.7 Linor  4.7 Handtag  7.7 Fotocellutrustning/ridå  9.7 Motvikt  

1.8 Brytskivor  4.8 Dörruppställningar  7.8 Rörlig låsbana  9.8 Styrskor  

1.9 Hastighetsregulator  4.9 Trösklar  7.9 Korgdörr/grind  9.9 Motviktsrullar  

1.10 Hr-lina/Kedja     7.10 Våningsvisare  9.10 Smörjsystem  

1.11 Stegverk     HISSKORG (yttre) 9.11 Gränser  

HYDRAUL AUTOMATDÖRR 8.1 Dörrmotor  9.12 Givare/magneter  

2.1 Hydraulpump  5.1 Dörrkontakter  8.2 Dörrmekanik  9.13 Flaggor/reflexer  

2.2 Ventilblock  5.2 Dörrlås  8.3 Bärhjul  9.14 Brytskivor  

2.3 Ventiler  5.3 Dörrblad  8.4 Urspårningsrullar  9.15 Hydraulcylinder  

2.4 Slang/Kopplingar  5.4 Dörrullar  8.5 Dörrvajer  9.16 Lyftok  

2.5 Olja  5.5 Dörrvajrar  8.6 Styrskor/rullar  9.17 Cylinderstyrning  

APPARATSTÄLL 5.6 Trösklar  8.7 Smörjsystem     

3.1 Kontaktorer  5.7 Dörrstyrning  8.8 Körknappar     

3.2 Reläer     8.9 Nödstopp     

3.3 Elektronik     8.10 Fånganordning     

3.4 Kablar/Ledningar     8.11 Induktorer     

3.5 Nödstopp     8.12 Kablar/Ledningar     

3.6 Frekvensomriktare     8.13 Korgkabel     

3.7 Nödbatteri  TRAPPHUS 8.14 Brytskivor     

3.8 Generellt skick  6.1 Anropsknappar        

3.9 Kol  6.2 Ankomstsignaler        

3.10  Trefasgräns  6.3 Nödöppningsskuvar        

   6.4  Våningsvisare        

            

Gradering      1 - utsliten/trasig             2 - Bör bytas inom 1 år                   3 - gott skick/ok          - saknas                                                                                                                                                                                        

Övriga anteckningar 

 

 

 

 

 

 

Statusrapport utförd av                                                      Datum                                                               Kundreferens 
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Graderingen
Graderingen ändrades från en mer luddig gradering till en tydligare. Den gamla graderingen löd

1 - utsliten   

2 - begränsad livslängd   

3 - funktionsduglig   

4 - gott skick   

5 - nyskick

1 är tydligt och innebär att det  måste bytas. 2 har en begränsad livslängd hur länge? .3,4,5 betyder 
att det fungerar bra. De är ganska likvärdiga.

En tanke med den nya graderingen var att  det skulle bli tydligare över skicket på komponenterna. 
Även att granskningen ska bli mer kritisk med förhoppningen att montörer ska jobba mer med FU 
där komponenter som börjar vara dåliga ska bytas ut innan de ger akuta stopp. Vilket skapar större 
tillgänglighet av anläggningarna.  

Den nya graderingen blev:

1 - utsliten/trasig   

2- bör bytas inom 1 år   

3- gott skick/OK  

- saknas. Ett streck dras där det är en viktig komponent som saknas-

Information om anläggningarna
På översta raden sätter servicepersonen ett kryss för vilken typ av hissanläggning som 
kontrolleras(bild 11). Informationen om linorna bör finnas i systemet för att det ska gå snabbt att 
beställa. Lininformationen behövs också för att  kunna montera elektronisk överlast. Vilken typ av 
nödtelefon som anläggningen har är till hjälp när batterier ska beställas. Om elektronisk överlast 
saknas kan det säljas till kunden. Med elektronisk överlast går det mycket smidigare och snabbare 
att  genomföra besiktningar. Utan elektronisk eller mekanisk utrustning för test av överlast behöver 
hissen belastas med provvikter för kontroll av säkerhetsmekanismen. Dessa vikter väger i många 
fall mer än 500 kg beroende på vilken maxlast som hissen har.

Bild 11. Övre delen av statusrapporten.
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Uppdelning av statusrapporten
Området för kontrollpunkterna delades upp  för att  det ska bli tydligare var i anläggningen de olika 
komponenterna finns(Bild 12). Punkterna 2.1 till 2.5 hör enbart till hissar med hydraulsystem. Även 
uppdelning av hissar med slagdörr och hissar med automatdörr gjordes eftersom de skiljer sig åt. 
Punkten 3.7 lades till för att batterierna för nödutrustningen ska kontrolleras för att reducera en del 
av besiktningsanmärkningarna. 

Numreringarna lades till för att  det ska bli lättare och snabbare att skriva extra kommentarer om 
enskilda komponenter, exempel punkt 7.5 lyser svagt och bör bytas(Se markering i bild 12).

Bild 12. Mellandelen på statusrapporten med alla kontrollpunkter.
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7.  DISKUSSION OCH REKOMMENDATION

I Diskussionen står en del slutsatser om resultatet av arbetet och om egna värderingar av det 
utförda projektet även värderingar från teorin ur teoriavsnittet. Rekommendationer som kan vara 
nyttiga för företaget att jobba vidare på för att få en bättre verksamhet. 

7.1 Utveckling av tjänsten
Examensarbetet syftade till att minska besiktningsanmärkningarna. Några av kraven var att ge en 
rekommendation för hur en uppdelning av servicemomenten kan se ut och hur information om 
anläggningarna ska samlas in. Ett  eget intresse med uppgiften var att se hur metodik från integrerad 
produktutveckling fungerar att tillämpa vid förslag på förbättring av underhållsservice. Begreppet 
gavs en ny vinkling genom att kalla det för integrerad underhållsutveckling.

Utveckling av produkten/tjänsten
Arbetssättet med att föreslå förändringar bygger mycket på att försöka integrera flera av de som 
ingår i verksamheten. Genom mer användarmedverkan kan tjänsteinnovations-processen snabbas på 
(Blomqvist, et  al, 2010). Integrerad produktutveckling inom industrin handlar om att  involvera flera 
olika specialiteter för att lösa en uppgift (Ulrich, Eppinger, 2008). Min tanke var att använda sig av 
integration av specialiteterna på detta företag för att få en produkt som kan tilltala många och där de 
olika grupperna ska se nyttan med arbetssättet. Själva utformningen av konceptet resulterade inte i 
flera koncept där ett  valdes ut. Metoden som användes gick ut på att iterera fram ett koncept vilket 
innebär att ett grundförslag arbetas fram som sedan cirkulerar runt bland de olika Intressenterna och 
förfinas allt eftersom.

7.2 Förstudien
Förslaget som har lämnats byggs på fakta som inkommit i granskningen av företaget. I arbetet med 
att förstå problemet användes intervjuer. Dessa var till största delen till för att kontrollera hur olika 
montörer upplever sin kunskapsnivå och för att få en bild av hur verksamheten är uppbyggd. Den 
egna upplevelsen är att  den största behållningen från bakgrundsstudien kommer från diskussioner 
med montörer och arbetsledare under mer informella möten och från veckomöten med hela grupper. 
Den egna upplevelsen är att  mest information om verksamheten gavs av att spendera tid med de 
olika intressenterna. Då gavs tillfälle att ställa frågorna när de dök upp.

Uppfyllande av krav
Förslag på vad som ska göras på servicebesöket har getts i form av uppdelningen som delvis 
baseras på fakta från besiktningsanmärkningar som visas i tabell 1 på sidan 45. 

Förslag på hur montörer skall kommunicera med övriga intressenter har lämnats och den 
omarbetade statusrapporten är verktyget för detta (Bild 10 sidan 60). 

Statusrapporten kan ge ökad möjlighet för säljarna att  sälja uppgraderingar som gör att  kundens 
anläggning blir bättre. Detta genom att säljaren får fakta om anläggningen och vilka komponenter 
som finns i den.

Förslag på ändringar i arbetssättet för minskat slöseri har getts och ska åstadkommas genom att 
komponenter som går snabbt och lätt att byta ska finnas nära montörerna och byts i samband med 
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servicebesöket. Vinsten blir av att montörerna inte behöver åka och hämta komponenterna. 
Arbetssätt byggt på FU där komponenter beställs när de börjar ha begränsad livslängd kräver färre 
reservdelar i lager(Johansson, 1997). Om en montör lagar en hiss bör de kontrollera när service är 
gjord, om det är dags för service i anläggningen kan det utföra den i samband med besöket, vilket 
ger en besparing i resväg. Genom att ha ett namn(”Ettan” ”Tvåan”)för de olika servicebesöken kan 
montören se vilken typ av service som ska utföras. 

Hinder och svårigheter
En hel del tid har gått åt till att bygga upp ett förtroende hos montörerna. Många av dem uttryckte 
ett  stort motstånd till förändring eftersom de hade upplevt många förändringar som påverkat deras 
arbete på ett negativt sätt. Företaget måste ta sig tid till att lyssna på de anställda och ta till sig de 
synpunkter som de har för att skapa förtroende och tillit (Alvesson, Sveningsson, 2007). Det är 
viktigt för att utvecklingsprocessen inte ska bli motarbetad(Folger, Skarlicki, 1999). Montörer var 
upprörda för att det inte hade fått vara med och påverka när det genomförts förändringar.

När en student kommer och ska föreslå förändringar i deras sätt  att arbeta blev många montörer 
väldigt misstänksamma och stämningen blev negativ, vilket fick erfaras på ett möte med ett av 
områdenas montörer. Med anledning av det valdes att inte göra tidsstudier av de olika momenten 
eftersom tiden var en het potatis bland flera av montörerna. Dessutom godkände inte 
säkerhetschefen att  en student gjorde egna utflykter till hissanläggningarna för att  själv göra 
tidsstudier. 

7.3 Underhållsstrategier
Förslagen som lämnats kräver att arbetssättet  utvärderas enligt principen planera-gör-studera-lär så 
att modellen med ständiga förbättringar tillämpas för att se att förslagen har önskad effekt. 

Utvecklingsarbetet med att förbättra ett underhållssystem bör innefatta fem steg enligt Duffuaa, et  al 
(2001). Första punkten innebär att företaget ska bestämma vilka resurser som krävs. I 
rekommendationerna föreslås att  tidsstudier ska bedrivas på den uppdelade servicen för att få grepp 
om hur mycket resurser som krävs.

Punkt två säger att  underhållsaktiviteterna ska schemaläggas. Med större fokus på FU ges också 
större möjligheter att schemalägga aktiviteterna tillsammans med kunskap om hur lång tid 
servicebesöken tar att utföra. Ett avancerat förebyggande underhåll innebär att  komponenter byts ut 
innan de orsakar akuta stopp(Lindquist, 2003).

Tredje punkten dokumentera och visa förbättringar. Med statusrapporten samlas information in som 
ger fakta. Genom att följa upp  kundundersökningarna fås information om det har resulterat i 
förbättringar. Inom utveckling av underhåll och kvalitetsutveckling ska ändringar bygga på fakta.

Garantera kvalité på utförda arbeten är fjärde punkten. Om anläggningarna mer kritiskt granskas 
kan och komponenter byts innan de orsakar akuta stopp. Detta leder till att kvalitén på den 
levererade underhållsservicen höjs. 

Punkt fem, jobba med ständiga förbättringar är rekommendationer som ges till företaget i framtida 
utvecklingen av verksamheten. Ständiga förbättringar är en av de viktiga delarna i flera av de 
begrepp som beskrivs i referensramen.
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Intressenter
Som huvudintressenter valdes montörerna och arbetsledare eftersom det är deras arbete som 
påverkas. Sekundärintressenter är anläggningsägarna och de som nyttjar hissen. De reagerar oftast 
när servicen uteblir eller om anläggningarna stannar.

De flesta av alla teorier om förebyggande underhåll är från industrin som beskriver hur kostsamt det 
är med stopp i maskiner som producerar produkter till kunder. Det är viktigt att motivera varför tid 
ska läggas ner på förebyggande underhåll eftersom det från olika håll i ett  företag är mycket 
kommentarer om att det kosta för mycket. I bedömningen måste också vägas in kostnaden med att 
förlora en kund som upplever att de inte har fått den service som de förväntar sig. Ur metodiken för 
RCM krävs att  underhållsverksamheten har arbetsledningens stöd och engagemang för att det ska 
bli framgångsrikt.

Ökad tillgänglighet
Kundnyttan med att  rikta in sig mer på FU blir av att kunden får ökad tillgänglighet och 
driftsäkerhet av sin anläggning genom minskning av det akuta underhållet(Percy, 2008).

Kunderna behöver inte slösa tid på att  ringa serviceföretaget och göra en felanmälan. 
Serviceföretaget får en mer planerad verksamhet genom FU. Att jobba med ständiga förbättringar i 
underhålls-verksamheten kommer att minska det  totala underhållet som behöver läggas ner på 
anläggningen(Johansson, 1997 ). Genom att  tillämpa förslagen ges förutsättningar till att 
anläggningarna får lång livslängd med en hög kvalitetsnivå. 

RCM
Metoden används inom industrin och innebär att hänsyn tas till flera intressenter vid utvecklandet 
av underhållet. I detta arbete har flera av intressenterna involverats vilket även kopplar an till 
integrerad produktutveckling. RCM fokuserar också på att rikta in sig på den utrustning som ger 
mest lönsamhet med ett utvecklat underhåll. I detta arbete har besiktningsanmärkningarna varit det 
centrala för att få bättre lönsamhet och framförallt ge ökad kundnöjdhet. 

TPU
De delar som har anammats från TPU är att  underhållet måste anpassas till verksamheten. Att 
arbetssättet med att utveckla underhållet ska öka medarbetarnas motivation. Att  ständiga 
förbättringar hela tiden ska förekomma. Att kvalité är viktigt för att få nya kunder.

FMEA
En mer ingenjörsmässig undersökning hade gett uppgifter på detaljnivå hur ofta komponenter ska 
kontrolleras. FMEA hade varit ett hjälpmedel att tillämpa för detta. 

Detta examensarbete ger en mer generell utformning av ett  serviceförfarande för att passa ett  större 
antal hissar. Det hade krävts undersökning av en hisstyp  för att få en arbetsmodell som bygger på 
beräkningar om hållfasthet på lager eller på linor. Genom att använda sig av integration av de olika 
yrkesgrupperna kunde ett förslag arbetas fram som bygger på de olika specialistkompetensernas 
erfarenheter och önskemål. 
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7.4 Lean

Slöseri
Ett sätt att förbättra lönsamheten är att minska slöseriet. Ett slöseri är alla besiktningsanmärkningar 
som blir och som enkelt kan åtgärdas. Dessa åtgärder är bland annat byte av batteri, uppsättning av 
klämriskskyltar och montering av nödöppningsskruvar som saknas. Anmärkningar innebär slöseri 
för kunden eftersom de i många fall får betala för en ombesiktning. 

Slöseri är även att göra flera resor till en anläggning för att det saknar reservdelar. Om montörerna 
har de mest förekommande reservdelarna kan de byta dessa under servicen vilket sparar tid som kan 
användas till annat. Ett ytterligare slöseri som uppmärksammades var att  montörer i bland åtgärdar 
ett litet fel som till exempel att en skylt saknas och tar inte betalt för detta. 

5S
5S användes som ett verktyg till att förändra statusrapporten. Upplevelsen är att  metoden passar 
bättre till att förändra arbetsplatsen i stället för att tillämpa den vid förändring av dokument. De 
flesta tillämpningar där 5S använts tidigare har varit till att förbättra arbetsplatsen. 

Metoden gick att tillämpa i början av förändringen av rapporten Där första S:et sortera hjälpte till 
att  ta bort sådant som inte behövde vara med och att göra graderingen mer tydlig. Det andra S:et 
systematisera: här gjordes en tydligare uppdelning av rapporten så att det skulle vara lättare att veta 
vilka komponenter som hörde till en viss typ av anläggning. 

De resterande stegen i 5S är instruktioner som skall ges i samband med införsel av statusrapporten. 
De har inte någonting att göra med framtagningen av dokumentet. Slutsatsen av användning av 
denna metod är att den passar bättre till att förändra en arbetsplats i stället för att användas som 
instrument vid framtagning av ett dokument.

Jämförelse med tidigare examensarbete
I likhet med tidigare examensarbete handlade detta om att ta fram ett förslag på ett nytt upplägg av 
underhållet. Dels för att få ett standardiserat arbetssätt och för att få tydligare instruktioner om vad 
som behöver göras för att höja driftssäkerheten. Båda arbetena involverar de som har skötsel för 
anläggningarna. I arbetet på Kraft food gavs mer detaljerade instruktioner för hur underhållet skulle 
gå till. Fördelen med det arbetet var att det endast handlade om en del av en produktionslinje inom 
företaget. 

I detta jobb handlar det om att ta fram instruktioner för över 6000 hissar med olika ålder och 
funktionssätt. Därför blev detta ett förslag på hur en generell uppdelning av servicemomenten kan 
se ut. 

I de specifika anläggningarna finns det mer detaljerade instruktioner över vad som skall smörjas 
eller vilka komponenter som behöver kontrolleras. För att alla tydligare ska veta vad som ska göras 
på servicebesöket döptes de olika besöken till ett nummer (“nollan”, ”ettan”, ”tvåan”, ”trean”, 
”fyran”). Detta gör även att  olika montörer kan se i loggboken vilken service som är genomförd och 
vilken det är dags att göra.

I likhet med projektet i Upplands Väsby numrerades servicepunkterna. Skillnaden var att det  där 
skulle gå att identifiera dessa i instruktionerna. Det skulle ta en massa tid att numrera alla delar som 
ska kontrolleras när det är så många hissar så det är inte ekonomiskt försvarbart. I detta arbete är 
numreringen till för att slippa skriva så mycket text i statusrapporten. 
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7.5 Kvalitet
Ökad kvalitet har varit  ett av begreppen i detta examensarbete. Detta begrepp återfinns bland de 
olika metoderna när det gäller att utveckla underhållsservicen. 

Utifrån kundundersökningarna har information getts om att hanteringen av besiktnings-
anmärkningarna kan förbättras för ökad kundnöjdhet. Liksom i flera av begreppen ska ständiga 
förbättringar hela tiden fortgå. 

TQM
De delar som har använts från TQM  till att ge förslag på förbättringar i denna verksamhet är att 
kunden ska sättas i centrum. Kundundersökningarna är de fakta som gett substans åt  besluten att 
besiktningsanmärkningarna ska minskas. En viktig del som tagits med från TQM  är att företaget 
måste skapa förutsättningar för delaktighet. En av rekommendationerna är att företaget ska lyssna 
mer på montörerna och deras synpunkter. 

7.6 Metod
Några av det metoder som används men som inte reflekterats över i större utsträckning i rapporten 
ventileras här.

Benchmarking
En idé hade varit att  göra en omfattande jämförelse med andra företag angående servicen. Detta 
gjordes emellertid inte eftersom det ansågs vara för tidskrävande. Däremot finns det 
serviceavdelningar på företaget som utför underhåll inom andra områden där det fungerar mycket 
bra. En granskning av den verksamheten hade gett uppslag om förbättringar som kunnat tillämpas i 
denna verksamhet. Detta uppslag kom fram när tiden för projektet var klart  och undersöktes därför 
inte närmare. Den enda jämförelsen som gjordes är från två personer som jobbat i två olika företag 
och som hade information om vad de tyckte var bättre och sämre. Detta är dock för tunt för att 
kunna kallas för benchmarking. En jämförelse har dock gjorts mot examensarbetet i Upplands 
Väsby, se ovan. 

Femstegsmetoden
Användningen av femstegsmetoden gjorde så att utvecklingen av en uppdelad underhållsservice 
blev mer strukturerad. Den gav också frihet att anpassa den till den typ  av produktutveckling som 
detta examensarbete krävde. Slutsatsen av detta är att det var ett bra hjälpmedel.

Integrerad produktutveckling
Jag upplever att tankesättet med integrerad produktutveckling är ett mycket  effektivt hjälpmedel. 
Genom att  involvera de som har de bästa kunskaperna inom sitt område fås ett bra slutresultat som 
bygger på att alla ska vara nöjda och att det som kommer fram ska passa intressenterna. Integration 
kan också ses som att produktutveckling, underhåll och kvalité sammanflätas till ett effektivt 
slutresultat.
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7.7 Resultatet
I ett projekt där förslag ska ges för att förbättra verksamheten bör förbättringarna vara mätbara. 
Kriterier på kraven ska finnas för att det ska vara möjlighet att verifiera att  de är uppfyllda 
(Bergman, Klefsjö, 2007). I detta projekt har förslag getts där resultatet kan antas ha skapat en 
förbättring. Om företaget  jobbar efter förslagen där de mest förekommande anmärkningarna 
kontrolleras i samband med servicen är det  möjligt att  se i besiktningsorganens statistik om antalet 
anmärkningar gått ner. Detta kan dock endast göras en tid efter att det nya arbetssättet tillämpats. I 
dagsläget går det inte att säga att det har blivit en förbättring. I likhet med projektet i Upplands 
Väsby  gick det  inte att se förbättringarna på en gång där heller. Förslagen som ges kommer 
troligtvis att  ge ökad tillgänglighet och ge en längre livslängd på anläggningarna vilket är målet 
med FU(Johansson, 1997).

Ett krav var att göra ett  förslaget på en uppdelning av servicen. Det behöver också utvärderas efter 
en tid. Förbättringen i detta förslag ligger i att det som montörerna tidigare trodde att de skulle göra 
på ett och samma tillfälle är uppdelat. Uppdelningen gör att servicebesöket borde gå snabbare. 
Förbättringen ligger också i att montören har fått klara besked om vad de ska göra vid de olika 
tillfällena. Vilket var ett av kraven.

Serviceteknikern behöver dock använda sitt sunda förnuft och rapportera om det visar sig att 
uppdelningen av underhållsmomenten gör att anläggningarna far illa. Man måste dock ha i åtanke 
att komponenternas livslängd beror på de klimat och den miljö de befinner sig i, belastningen de 
utsätts för och anläggningens nyttjandegrad (Lindquist, 2003). 

Uppdelningen med arbetsnamn för det specifika servicebesöket gör att det går att tala om för 
kunden vad som gjorts i anläggningen vilket efterfrågades av en stor kund. Det är också något som 
gör att kunden kan känna att det har kontroll över sin anläggning. Kontroll är något som kunder vill 
ha för en större upplevelse av kvalité(Grönroos, 1992).

I ett försök att minska slöseri som var ett av kraven föreslås rutiner som ska minska 
transportkostnaderna fram och tillbaka mellan anläggning och grossist med komponenter som ska 
bytas. Detta bör fungera om montörerna anammar tankesättet och planerar arbetet i större 
utsträckning. Mer FU ger större chans att planera för byte av komponenter vilket ger ett minskat 
slöseri i antalet transporter. I dagsläget var det många montörer som inte förstod tankesättet med FU 
eftersom de upplevde att de lurade kunden om komponenter byttes ut innan de gått  sönder. 
Paralleller kan dras till när bilen lämnas in för service på en verkstad(Wireman, 2008). På 
verkstaden byter reparatören fläktremmen när det börjar uppkomma sprickor. En bilägare skulle bli 
mycket besviken på verkstaden om remmen gick av och bilen precis har varit på verkstaden. 

Relevans
Uppdelningen av servicen har granskats av en person som bereder jobb för montörerna och han har 
kommit med synpunkter på uppdelningen av arbetsmomenten. En arbetsledare sa att det ser bra ut i 
teorin. Flera av montörerna sa att uppdelningen kunde vara fullt möjlig om de hade bra 
grundförutsättningar att jobba utifrån, detta resulterade i att  Nollservicen tillkom där syfte är att 
anläggningen ska vara i bra skick från början. 

Statusrapporten
Till en början skulle endast ett förslag ges på vad som skulle utföras i samband med servicetillfället.  
Det upplevdes som att det krävdes ett verktyg för att lösa en del brister. Statusrapporten sågs som en 
nyckelfunktion som genom omarbetning kunde lösa flera av bristerna. 
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För att ett  förebyggande underhåll ska bli effektfullt och lönsamt behöver ett  företag bygga upp ett 
bra underhållssystem(Wireman, 2008). 

En av bristerna var att det inte fanns någon bra dokumentation av de olika anläggningarna i 
företagets databas. Information om olika komponenter som dels krävs för säkerheten och som ger 
möjligheter till att sälja förbättringar som var ett av kraven i kravspecifikationen.

En annan viktig anledning till att det just blev statusrapporten var att  montörerna kunde se fördelar 
med att använda sig av det dokumentet vilket kan göra att det går lättare att implementera hos dem.

Rapporten hjälper anläggningsägarna att  få en viss kontroll över anläggningens skick. Den nya 
utformningen av statusrapporten ger en tydligare uppdelning av hissens olika delar vilket gör det 
lättare för personer utan branschvana att veta var det är. 

Med dokumentation av anläggningarna och dess status ger möjlighet till att göra underhållsplaner 
som är baserat på fakta. Möjligheten ges till att jämföra liknande anläggningar med varandra och se 
vilka brister som uppkommit under en tidsperiod.

Statusrapporten bör skrivas ut i flera kopior så att montören har en kopia i bilen så att de vid nästa 
års kontroll kan se hur anläggningen har förändrats. Arbetsledaren bör få en kopia som de kan 
använda sig av när de ska skriva in information i systemet och så de kan lämna vidare till säljare om 
potentiella kunder. Kunden bör få en kopia som de kan använda för att lägga upp en budgetplan för 
anläggningen och för att få information om dess status. 

Slutkund
Anledningen till att inte blanda in slutkunden i utvecklingen av servicen beror dels på att de inte har 
den kunskap om anläggningarna som behövs när det gäller den tekniska biten. Däremot hade de 
kunnat tillfrågas hur de vill bli kontaktade i samband med service. 

Företaget har ett system där de skickar ut mail till kunderna för att  undersöka kundnöjdhet. I en 
dialog med en person på företaget gavs som förlag att det existerande systemet skulle användas för 
insamlingen av frågor från kunder. Personen skulle sammankalla till ett möte för genomgång av 
frågorna. Tyvärr fick personen förhinder hela tiden så det blev inte något utskick. De data som finns 
över hur kunderna uppfattar delar av servicen kan användas till att se om förändringarna som gjorts 
ger ökad kundnöjdhet i framtiden.

Underhållssystemet
Den nya statusrapporten blev bra. Den ger en tydligare uppdelning som visar vilka komponenter 
som hör till en viss hissmodell, vilket  montörerna efterfrågade. Den ger information om data som 
kan sparas i underhållssystemet. För ett effektfullt FU behöver företaget bygga upp ett bra 
underhållssystem(Wireman, 2008). Nya statusrapporten har tydligare gradering som ger färre steg i 
bedömningen av komponenternas skick.

Problem kvarstår dock att dokumentet fortfarande ska fyllas i av montörerna som helst inte vill fylla 
i några papper. Det optimala hade varit om montören fyllde i en handdator på en gång med de 
uppgifterna för att slippa hanteringen av massa papper. Det kan vara något som är möjligt när 
företaget implementerar ett nytt datasystem, det är dock inte aktuellt  i dagsläget med dagens 
system. 

I och med att rapporten utarbetades tillsammans med några av montörerna gör att de känner större 
delaktighet vilket förhoppningsvis ska göra att de har lättare för att fylla i dokumentet. Genom att 
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medarbetarna känner delaktighet och engagemang och ansvar kommer de att kunna utföra ett bra 
arbete (Bergman, Klefsjö, 2007). 

Första gången statusrapporten fylls i av montörer tar längst tid eftersom den översta delen av 
rapporten fylls i då(Bild 11 sidan 61). Den del som ger information om vilken typ av anläggning det 
är och vad det finns för nödutrustning. Vid nästkommande besök behövs dessa uppgifter inte fyllas 
i, då är det endast statusen på komponenterna som behöver uppdateras. 

Ledningen för företaget i Stockholm tycker att statusrapporten är för tekniskt avancerad för att 
kunna ges till kunderna. Flera av montörerna tycker dock att den är bättre än den förra. 
Arbetsledningen uttalade att montörerna behöver bli bättre på att sälja uppgraderingar till kunderna. 
Flera montörer kände sig inte bekväma med att göra detta. Genom att samla in informationen om 
anläggningarna kan säljare granska dokumenten för kunna ta kontakt  med kunden och föreslå 
förbättringar. Då får de med mest kompetens inom sitt område sköta det som de är bäst på.  

• Montören är bäst på att bedöma anläggningen och hitta brister.

• Säljaren är bäst på att ha kundkontakten. 

Andra saker som har kommit upp till ytan i och med denna undersökning och som påverkar 
lönsamheten för företaget är att montörerna inte alltid tar betalt för små åtgärder som görs i 
anläggningen. Montörer behöver ta betalt även för mindre jobb som de gör i anläggningen som till 
exempel klistra upp klämriskskyltar. Det kostar för företaget. 

För att arbetssättet med uppdelningen av servicen och implementering av statusrapport  ska fungera 
föreslås en kurs där montörer blir upplysta om varför ändringar görs och tillsammans komma 
överens hur dessa ska gå till. På en kurs kan det bli en bra dialog mellan montörer och arbetsledning 
som gör att underhållsservicen blir bättre. Delaktighet och engagemang åstadkommer man genom 
delegation av ansvar och befogenheter och genom att ge medarbetarna information som de kan 
använda när de ska ta beslut (Bergman, Klefsjö, 2007). 

Slutsatsen är att det förväntas bli en förbättring av servicen med givna förslag. Resultatet går endast 
att mäta om några år. 

Ytterligare belägg för att förändringarna är positiva är att processen präglas av integration av flera 
experter. Montörerna är expert på sitt arbete och har synpunkter efter hur de vill jobba. Arbetsledare 
och beredare har kunskaper och önskemål över hur de vill att  verksamheten ska fungera för att de 
ska kunna planera arbetet på ett bra sätt. Arbetsledningen har sina krav på hur de vill att 
verksamheten ska fungera för att få lönsamhet. Alla dessa bitar har I detta examensarbete 
sammanflätats för att få en produkt som kan godkännas av flera av de inblandade vilket också 
skapar förutsättningar för att det ska gå att jobba efter det nya arbetssättet. Delaktighet är 
förutsättningar för ett framgångsrikt kvalitetsarbete (Bergman, Klefsjö, 2007).

7.8 Rekommendationer
En viktig sak som kom upp under diskussioner med montörer är att de tidigare gjort statusrapporter 
för att information ska samlas in men att det inte har hänt någonting med materialet. Det kan 
behövas någon ansvarig för det insamlade data och som ser till att det skrivs in i systemet. Det är 
även bra om det sker återkoppling till montörerna så att dessa ser att deras arbete resulterar i 
förbättringar för företaget och för deras arbetssituation. 
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En åtgärd för att minska antalet artiklar i reservdelslagret är att se över om det går att  ersätta 
befintliga artiklar med likvärdiga egenskaper med en som passar för allt. Exempelvis går det att 
bestämma att i fortsättningen bara montera en typ av nödöppningsskruvar. 

Utvecklingsarbete
Företaget behöver utbilda montörerna om vad som menas med FU och vad de innebär, varför det 
tillämpas. Vilka fördelar som arbetssättet ger och på vilket sätt kunderna blir nöjdare med det 
arbetssättet. Många av montörerna upplever i dag att det känns som att  de lurar kunderna om 
komponenter byts som inte är helt trasiga.  

Det vore bra om montörerna hade mer kundkontakt speciellt med småkunderna för att  skapa ett 
större förtroende bland kunderna. De bör då tala om när de ska göra service och när de har utför 
den. Då får kunderna mer kontroll och blir nöjdare. Det skapar också större tolerans bland kunderna 
om de inte kan komma på utsatt tid. Om en kund inte får information om att en tjänst eller en vara 
kommer att bli försenad blir kunden mycket mer missnöjd med tjänsten än om de får information 
om dröjsmålet. Det är bättre att ge ett negativt besked än inget besked alls (Grönroos, 1992).

Tillståndsbaserat underhåll
Ytterligare en möjlighet som bör undersökas är om det går att tillämpa mer tillståndsbaserat 
underhåll där övervakning av känsliga delar i anläggningen larmar när statusen frångår det normala.

Delaktighet
Företaget bör jobba mer med att  involvera montörerna i processen så att de får chans att komma 
med förslag på förbättringar. Förändringsprocesserna har då en chans att  gå snabbare och de känner 
att  de får uppmärksamhet och insyn i förändringsarbetet, vilket är förutsättningar för att  skapa 
delaktighet(Bergman, Klefsjö, 2007).

Det behöver bli större dialog mellan montörer och arbetsledning om varför det behövs förändringar 
i verksamheten. 

7.9 Framtida arbete
Företaget bör undersöka möjligheterna till att bygga bort en del av underhållet där till exempel 
smörjning byggs bort genom att montera automatsmörjning eller i de fall där det är möjligt montera 
rullställ där det i dag är styrskor. 

Genom att testa förslaget som getts i detta examensarbete kan en utvärdering göras om det har 
resulterat i minskade besiktningsanmärkningar och om kunderna är mer tillfredsställda med 
underhållsservice som de får av företaget.

Arbeta med processer
Förbättringar av underhållsservicen är en process som måste pågå ständigt (Duffuaa, et al, 2001). 
Ändringar i hur arbetet ska utföras måste baseras på fakta som kommer från felhistoriken på fältet. 
(Wireman, 2008). När sammanställningen av de insamlade statusrapporterna finns tillgängliga kan 
företaget göra en ny bedömning av vad som ska göras på servicebesöken. 
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Tidsstudier
Tidsstudier behövs där kontroll görs av hur lång tid de olika servicemomenten tar att utföra. Det är 
dock viktigt  att ha en tydlig dialog med montörer varför tidsstudier är nödvändiga. En anledning till 
tidsstudien är att lättare ska kunna planera arbetet och schemalägga aktiviteter (Duffuaa, et al, 
2001). Det går att göra en bedömning hur många hissar som kan servas på en vecka. Vilket även  
ger möjligt att ge kunden en angivelse vilken vecka företaget avser att serva hissen. Detta skulle 
göra att kunderna får ökad kontroll som de vill ha(Grönroos, 1992).

Instruktioner
Utifrån numreringen i statusrapporten kan det vara en idé att  skapa serviceinstruktioner för en 
specifik punkt och för en specifik hissanläggning. Exempelvis punkten 1.7 linor, där kan 
instruktioner finnas för hur linor kontrolleras bästa sätt och vilka kriterierna är för att linorna ska 
dömas ut. Idén hämtades från Pääjärvi (2006).

Besiktningsföretag och vaktbolag
Företaget bör ha en dialog med vaktbolaget som ska ta emot nödsamtalen från hissarna om att det 
inte är acceptabelt att de inte svarar när det går fram en signal. En dialog med besiktningsföretagen 
om att  de behöver bli tydligare med vilka våningsplan som ett specifikt fel finns på för att undvika 
att onödiga ombesiktningar uppstår. 
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9.  BILAGOR

Här kommer alla bilagor som anses relevanta för att kunna beskriva arbetet. 

9.1 Intervjuguider 
Intervjuguiden som använde för att få information om nuläget samt en del feedback om vad 
arbetsledare har för önskemål.

Bilaga 1 Intervjuguide till Arbetsledare

1.Kolla Med arbetsledare vilket område som finns och vilken montör som har området.

2.Vilka är kunderna på området?

3.Hur är kommunikationsvägarna: mellan Dig-Förvaltare-montör-nyttjare.

4.Hur får montörerna information om vilka uppgraderingar som är möjliga på de olika 
anläggningarna?

5. Är det någon fråga som du tycker att man ska ställa till montörerna angående servicen?

6.Är det någon fråga som du tycker att man ska ställa till kunden angående servicen?

7. Är det någon fråga som du tycker att man ska ställa till säljarna angående servicen?

8. Har du några konkreta förslag som man kan tänkas göra för att förändra servicen?
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Bilaga 2
Intervjuguide med en del frågor för att  få en större förståelse om hur montörer jobbar i dag och hur 
de ser på sina kunskaper. 

Intervjuguide montör

Frågor om service

Här ska jag ställa frågor om hur det går till när du ska utföra service. 

1A . Hur får du reda på var du ska göra service och när du ska göra service?

1B. Har du utfört någon service på  

1.Skruvhissar 

2.Linhissar

3.Gen2 hissar

4.Hydraulhissar

5. ……………….

6. ……………….

1C. Beskriv hur du går till väga när du gör en service på. 

1B1. Skruvhiss   Vilka delar testas/smörjs/justeras/rengörs t.ex. två våningar. Med dörröppnare.
1B2. Linhiss
1B3.Gen2hiss
1B4.Hydraulhiss
1B5.
1B6.

-Från det att du har fått ordern. Tills dess att du lämnar ifrån dig ordern.

2C.Ringer du till kunden före servicen?  

3C.Ringer du till kunden efter servicen?

4C.Fyller du i serviceprotokoll? T.ex. detta här (Visar serviceprotokoll )
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D.
Talar du om för kunden efteråt vad du har gjort på servicen?

E.
Finns det tillfällen då du inte vet vad du ska göra på en service.

Beskriv gärna! 

F.
1.Vad betyder det med ett Fullserviceavtal:

            Förklara vad det innebär. Vad innebär det för dig?

3.Vad betyder det med Funktionsserviceavtal:

            Förklara vad det innebär. Vad innebär det för dig?

5.Vet du vad du kan sälja för uppgraderingar till kunden?
         
                      Hur får du reda på det?

G.

Har du några egna förslag på ändringar som man kan tänka på för att förbättra servicen?
 Om man tex skulle organisera det på något annat sätt. 

77



9.2 Bilaga 3 Safety visit
Dokumentet Safety visit.
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9.3 Bilaga 4 Serviceprotokoll
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9.4 Bilaga 5 Gamla statusrapporten
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