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Sammanfattning 

Internet of things är idag en utveckling som starkt går framåt för att göra samhället mer tekniskt 

styrt, modernt och för att underlätta för människor.  Det finns många branscher och arbetsområden 

för denna teknik och hissbranschen är en utav dessa. I denna rapport utreds de fördelar som finns 

med Internet of things inom hissövervakning. Företaget Safeline Sweden AB har tagit fram en 

produkt för att underlätta övervakningen av hissar på avstånd. En utredning av denna produkt och 

dess kostnadsfördelar togs fram, för att sedan kunna ta fram en affärsmodell för Safelines nya 

produkt IMS. Genom intervjuer med potentiella kunder kunde information tas fram angående 

dagens läge inställningen till ny teknik. Den informationen som kom fram under dessa intervjuer 

användes för att skapa en affärsmodell som ska användas som grund för en affärplan för Safeline. 

En affärsmodell skapades för Safeline Sweden AB och deras nya produkt IMS. I affärmodellen 

framgår det bland annat hur företaget bör lansera den nya produkten, hur kundrelationer ska 

skapas, utvecklas och behållas. Utifrån intervjuerna valdes det att IMS bör säljas som en 

systemlösning då det anses vara det bästa för att det ska vara attraktivt och prisvärt för kunderna. 

Nyckelord 
Internet of things(IoT), 5G, hissar, hissövervakningssystem. 

  



  



Abstract 

Internet of things is today a development that is strongly moving forward to make society more con-

trolled by technology, modern and it will be easier for many people. This technology can be used in 

many diffrent industries and work areas, such as elevator monitoring. This report evaluates the 

benefits with Internet of things within elevator monitoring. The company Safeline Sweden AB has 

developed a product that will make it easier to monitor elevators from a distance. An investigation 

of this product has been done and what their advantages were. After that, a buisness model was 

formed for Safelines new product IMS. By interviewing potential customers, the information about 

the sitaution today and the approach for new technology was discovered. The information from the 

interviews was then used to create a good and sustainable business model for Safeline. 

A buisness model was created for Safeline Sweden AB and the produkt IMS.  The business model 

describes how the company should launch the new product, how the customer relations should be 

created, developed and retained. The information from the interviews made it clear that the IMS 

should be sold as a system solution because it is considered to be more attractive and be more valu-

able for the customers. 

Keywords 
Internet of things (IoT), 5G, elevators, elevator monitoring system. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
 

Med tekniken Internet of things, maskinell kommunikation, ges  en möjlighet att kunna kontrollera 

och styra olika saker på avstånd. Denna teknik kommer att kunna underlätta för väldigt många 

människor och branscher. Hissbranschen är en av de som kommer att kunna dra stor nytta av att 

denna teknikutveckling går framåt. Idag övervakas hissar på distans, dock är denna övervakning 

inte så fullständig som den borde vara. Övervakningssystemen på hissarna skickar iväg en varning 

till hisservicebolaget när väl ett driftstopp inträffar och hissen står still. Själva orsaken till 

driftstoppet meddelas inte, utan teknikern får reda på det då denne är på plats vid hissen. I annat 

fall kontrolleras hissen endast vid ett par fasta tidpunkter varje år för att se att de fungerar som det 

ska. Detta kan leda till längre stopp då man inte vet vad problemet är eller har rätt material för att 

kunna lösa det.  Ett nytt hissövervakningssystem baserat på internet of things gör det möjligt att på 

avstånd kunna övervaka hissarna ännu bättre och kunna lösa fel eller problem innan ett driftstopp 

sker.  Antalet utryckningar som blir då felen inte upptäcks innan driftstopp sker, gör att det kostar 

fastighetsägaren en hel del pengar. Dessutom kan hissen bli stående länge vilket kan orsaka 

problem för de boende i fastigheten. 

Det här arbetet syftade till att mot bakgrunden av IoT beskriva och analysera en möjlighet  företaget 

Safeline AB har att introducera en ny teknisk produkt på marknaden. Den nya tekniska produkten 

ska tillföra ökad kundnytta och  ge möjliga besparingar av  resurser. Produkten har namnet IMS, 

som står för instant monitoring system och denna produkt har potential att vara ett viktigt tillägg 

för Safelines affärsmodell. Safeline AB är även uppdragsgivare för detta examensarbete. 

 

1.2 Målsättning 
 

Det här examensarbetet syftade till att mot bakgrunden IoT beskriva och anaylsera en möjlighet för 

företaget Safeline AB att introducera en ny teknisk produkt på marknaden.  För att examensarbetet 

ska kunna utföras på ett så bra och smidigt sätt som möjligt delades arbetet upp i mindre delmål. 

Delmålen för detta arbete var: 

 Tydliggöra de fördelar som finns med produkten ur både kundernas1  synvinkel och för företaget 

Safeline. 

 

 Uppskatta möjliga kostnadsbesparingar för preventivt underhåll. 

 

 Värdera hur produkten IMS passar ihop med Safelines affärsmodell. 

 

 Analysera om IMS bör säljas som en produkt, tjänst eller systemlösning.  

 

 Diskutera potentialen i produkten IMS ur ett bransch- och samhällsperspektiv. 

                                                             
1 Fastighetsägare och hisservicebolag 
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 Diskutera produkten IMS samt affärsmodellens svagheter och risker. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Beräkningar av intjäning och lönsamhet på produkten bygger på antaganden och uppskattade 

värden på grund av att produkten inte finns i en slutversion. Därför kommer det inte gå att 

fastställas med säkerhet. Värderingar av affärsmodellen kommer att begränsas av hur riktiga  de 

uppskattningarna är gjorda. Då produkten fortfarande är under utveckling kan nya idéer komma 

upp och detta även under de tio veckors helstudier som detta arbete utförs på. Det finns vägval som 

påverkar lösningar och kostnader, t.ex. har företaget Safeline inte slutgiltigt bestämt om produkten 

ska ha en 4G eller 5G baserad lösning. Under det här arbetet kommer inte beräkningar av 

besparingar att utföras på grund arbetets tidsbegränsning. Genom arbetet på Safeline finns det 

möjlighet till  många kontakter, men urvalet av dessa var tvunget att begränas under det här arbetet. 
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Internet of things(IoT) 

Idag är Internet of things(IoT) en utveckling som går framåt och tekniken används i olika typer av 

branscher och har flera olika användningsområden. IoT kan förklaras som anslutningen mellan 

fysiska föremål och internet,  som ger möjlighet att använda extern sensordata samt för att kunna 

styra ”den fysiska världen” på avstånd [1].  För att det ska  fungera behöver dessa föremål vara 

försedda med  inbyggda sensorer och processorer som gör det enkelt att ta in vad som sker runt 

omkring och kommunicera med andra enheter. 

IoT består av tre grundläggande baselement, dessa tre är människa, föremål och service (”human, 

thing, service”). Kopplingen mellan dessa element beskrivs tydligt i figur 1. För att IoT ska uppnå 

maximal effekt behöver kopplingen mellan samtliga element vara smidig och effektiv. Att just dessa 

tre är baselement grundar sig i utvecklingen av nya produkter som använder sig av IoT då man 

behöver se till att produkten utvärderas under varje element. Produkten behöver uppfylla alla tre 

element för att få fram något nytt som uppfyller de behov som finns [2]. Människor är i behov av att 

ha tillgång till olika typer av service för att få livet att gå ihop enklare. Samtidigt krävs det oftast att 

servicen kopplas ihop med något typ av föremål. Ett exempel på det är en GPS, människan har ett 

behov att åka till olika plaster och ett problem kan vara att hitta dit. Med en GPS ges människor en 

service att hitta dit man ska samtidigt som det är ett föremål.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Internets of things tre baselement [2]. 
 

Med IoT vill man övervinna gapet som finns mellan föremål i den fysiska världen och deras 

representation i informationssystemet. Genom IoT kommer vardagsföremål såsom bilar, kylskåp, 

paraplyer att kunna interagera och kommunicera. Utvecklingen kommer åstadkomma att flera saker 

i samhället kommer att effektiveras och kan underlätta för människor. Utvecklingen av IoT och nya 

smarta produkter går framåt, vilket kommer fortsätta även i framtiden [3].  
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2.2 Utvecklingsmöjligheter inom IoT 

Idag finns det en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande i användningen av IoT. Då det 

gynnar utvecklingen av IoT i samhället. Med IoT och dagens tekniska utveckling blir det enklare att 

utveckla produkter och tjänster inom områden där behoven är stora. År 2012 kom regeringen fram 

med en innovationsproposition som sade att under åren 2013-2016 ska 4 miljarder ges till forskning 

och innovation inom IoT. I propositionen framgick det att regeringen skulle satsa på att ge 

behovsägare och forskningsutövare möjlighet att ta fram strategiska forsknings- och 

innovationsagendor. Detta för att kunna möta viktiga samhällsutmaningar och skapa tillväxt samt 

att stärka Sveriges konkurrenskraft inom området [4]. Myndigheten Vinnova har under denna 

tidsperiod varit ansvarig och beslutat vilka ansökningar som ska bli godkända [5]. Safeline Sweden 

AB var ett av alla företag som sökt om bidrag för projektet och utveckling av produkten IMS som ska 

användas i hissar och använder sig av tekniken IoT och företaget var en av alla företag som fick 

bidrag för detta. 

 

2.3 Hissarnas IoT2 

Idag används IoT inom hissbranschen, ett exempel då detta används är för hissens 

övervakningssystem. Övervakningssystemen är oftast baserade på inbyggda system och internet of 

things. Genom att använda flera olika sensorer kan information om t.ex. vibrationer, acceleration, 

hastighet, riktning, våning, strömförsörjning etc. tas emot i en dator som är placerad på ett annat 

ställe än själva hissen. Övervakningssystemet (se figur 2) består då av en datorövervakning som sker 

på avstånd från hissen. Företaget som bedriver underhåll av hissen är de som övervakar hissen på 

distans. De har datorer som kontrollerar hissarna och de har flera uppsättningar av hissarnas 

övervakningsstationer (”the monitoring terminal”). Varje övervakningsstation är kopplad till en hiss 

för att kunna erhålla dess aktuella driftstatus och för att kunna utföra dataanalys. 

Övervakningsstationen rapporterar hissens aktuella status och felinformation till 

fjärrövervakningsföretaget (”The remote monitoring center”).  

Datorn som övervakar hissen används för att hantera och bedöma hissens tillstånd. När hissen är i 

drift och rapporteringsfunktionen är igång så samlar övervakningsstationen in information om 

aktuellt tillstånd, våningsvisare, strömförsörjning etc. Datorn skickar all information till 

fjärrövervakningsföretaget via Internet. Internet ansluter övervakningsstationerna med 

fjärrövervakningsföretaget och företaget som har hand om underhåll, dessa bildar en kedja av 

hissövervakning och automatiskt larm för att få förståelse om distribuerad övervakning.  Då hissen 

får ett driftstopp eller en olycka inträffar rapporterar övervakningsstationen felet och driftstatusen 

till fjärrövervakningsföretaget. Detta sker med hjälp av ljud, ljus och med andra medel för att ge ett 

alarm till slutanvändaren och företaget som sköter hissens underhåll. När felet väl är upptäckt 

kommer fjärrövervakningsföretaget att utföra en kostnadsberäkning för att åtgärda felet, för 

felsökningstiden och för hissens tillstånd efter att felsökningen är utförd. Slutanvändaren och 

företaget som står för hissens underhåll kan också göra en utredning på relevant data från nätet. 

                                                             
2 Det är information från samma källa [6], som används under hela detta kapitel. 
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Figur 2. Strukturen över hissövervakningssystemet [6]. 

Detta system har sammanfattningsvis tre funktioner för att det ska fungera som det är beskrivet 

ovan. Först är det övervakningsfunktionen (”monitoring function”), där övervakningsstationen går 

igenom alla kopplingsvärden och analoga signaler dekteras och under den tiden görs bedömningar 

på alla fel. När något fel uppstår lagras feldata, tiden då det inträffade och feltyper som är av ett 

visst format. Mycket av den felsökning som behöver utföras kan vara komplex. Detta för att alla in- 

och utgångar måste upptäckas, och analyser måste utföras på hela operationsprocessen. Dessutom 

appliceras sensorsystem som är oberoende och detta för att kunna få fram information om systemet 

och vilka typer av fel som det gäller.  

Den andra funktionen kallas för automatiskt alarm (”automatic alarm”) där övervakningsstationen 

utför tät övervakning av hissens körstatus. Så när ett fel väl uppstår kommer detta omedelbart och 

automatiskt att skicka statusinformation och vad felet är till datorerna på 

fjärrövervakningsföretaget och företaget som sköter underhåll. Det är dessa två företag som 

ansvarar för att feldiagnos och reparation utförs. Den avslutande funktionen i detta system är 

fjärrdiagnos och sökfrågor (”remote diagnosis and queries”). Där datorerna hos 

fjärrövervakningsföretaget och företaget som sköter underhåll är ansvariga för feldiagnoser och kan 

övervaka varje hiss på avstånd via nätet. Då övervakas bland annat aktuell driftstatus, 

strömförsörjning, temperatur hos dörrens dragmaskin etc. Datorerna kan även visa vilken felkod 

det är, vilket gör att servicepersonalen kan förbättra arbetet för reparation och underhålla effektivt. 
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2.4  Tidigare arbeten om hissövervakningssystem3 

Den artikel som användes som referens under det här kapitlet var ”Design of elevator running 

parameters remote monitoring system based on the internet of things”. Artikeln är skriven av Xibo 

Wang och Honshuai Ge från Shenyang University of Technology samt Wenbo Zhang och Yingzhen 

Li från Air Force Aviation University. 

Utvecklingen av hissövervakning går idag framåt, en av dessa utvecklingar har fyra studenter från 

Kina jobbat med och skrivit om i en artikel. Även det här övervakningssystemet övervakar hissarna 

på distans och detta för att hissen ska vara säker och fungera som den ska. Det föregående 

övervakningssystemet under kapitlet 2.4 Hissarnas IoT, kopplade upp sig via Ethernet men i det här 

systemet valde de fyra studenterna att istället designa en UDP kommunikationsmodell där 

uppkopplingen till internet sker via GPRS. Det här övervakningssystemet har följande funktioner, 

att terminalerna hanterar realtidsdiagram då en UDP-kommunikationsserver kör stabilt. Vilket gör 

att antalet bearbetningsuppgifter är relativt fasta. Systemet använder sig av realtidssimulering för 

att återge hissarnas körverkan, fellarm och statistik visas, SMS-varningar skickas och den fjärrstyrs. 

Dock kan detta övervakningssystem endast bevakas av det egna företaget. 

Då bandbredden på ett GPRS-nätverk är smalt och har en längre fördröjning så fungerar det inte att 

använda ett TCP-protokoll för att kommunicera. Det är därför som ett UDP-protokoll används i 

detta system. Fördelarna med detta är att det ger högre effektivitet, liten flödeshastighet och 

bandbredden sparar på resurser. I det föregående övervakningssystemet då Ethernet används 

fungerar ett TCP-protokoll utan problem.  

Det här övervakningssystemet består av tre lager, dessa lager är dekteringslagret (”device sensing 

layer”), nätverkslagret (”network layer”) och applikationslagret (”application layer”).  Denna 

struktur går att se i figur 3 där det står beskrivet i korthet hur systemet fungerar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Strukturen över hissens övervakningssystem baserat på IoT [7]. 

  

                                                             
3 Det är information från samma artikel, källa [7], som används under hela kapitlet. 
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Det första lagret är dekteringslagret, även kallad för datainsamlingsmodul och det är här all data 

från hissen samlas in. I hissen sitter en ARM processor som samlar in hissens kördata, detta sker 

genom de sensorer som sitter i hissen. Processorn och sensorerna får även fram eventuell 

felinformation genom att den bedömer och upptäcker detta. I nästa lager, nätverkslagret (kallas 

också för en nätverksmodul), skickas insamlad data från det förra lagret till applikationslagret. Den 

insamlade datan skickas genom GPRS och sedan upp på internet och därefter vidare till UDP-

kommunikationsservern. Nätverkslagret kan förklaras som själva anslutningslänken mellan 

dekteringslagret och applikationslagret.  

Det sista lagret i detta system, applikationslagret, är själva fjärrövervakningscentret och där 

fullbordas mottagningen av hissens data, dess kördata och informationen samlas i en databas. 

Upptäckten av felinformation ger snabbt ett larm och processen för att åtgärda detta inleds. 

 

2.5  Företaget Safeline Sweden AB 

Det var år 1995 som Lars Gustafsson grundade företaget Hisselektronik AB (idag Safeline AB) i 

Tyresö utanför Stockholm. Efter starten lanserades stegvis en produktserie som uppfyller 

hissindustrins krav med styrenheter, talmaskiner och våningsvisare. Under åren sedan uppstarten 

har verksamheten utökats och nya produkter har utvecklats i takt med den nya tekniken. År 1998 

påbörjades utvecklingen av hisstelefoner och redan året efter släpptes de första GSM-baserade 

nödtelefonerna på marknaden. Både utveckling och tillverkning sker sedan starten år 1995 på det 

egna företaget, detta för att kunna garantera hög kvalitet och korta ledtider. Safeline beskriver sig 

som en av Sveriges ledande leverantörer av styr- och drivsystem, kommunikation och 

larmutrustning till hissindustrin. De har idag ett nätverk av dotterbolag och partnerföretag i över 25 

länder. 

Safeline har mottagit utmärkelserna ”Superföretag” av Veckan affärer och ”Gasellföretag” av Dagens 

Industri, första gången år 2007 sedan följdes flera år med dessa priser. Fem år i rad fick Safeline 

priset ”Superföretag”, detta pris tilldelas de företag som har en omsättning på över 10 miljoner 

kronor. Av de 47 000 företag som mottagit detta pris har endast sex stycken fått priset fem år i rad 

[8]. 

 

2.6  IoT för Safelines nya produkt IMS 

Hissarnas internet eller IoT innebär att driftstatus hos hissar kontinuerligt övervakas på distans. 

Denna driftinformation kan ge direkta larm vid driftstörningar, men även analyseras och 

prediktioner på service och underhåll utställas.  

Produkten som Safeline utvecklat för att uppfylla de ovanstående kraven heter IMS och den utgår 

från den så kallade 3-lagers CLM modellen som visas i figur 4 [9]. I det inre lagret av modellen 

(”new enabling techology” i figur 4) har förmågorna att känna, beräkna och förmedla [10] så som en 

produkt för hissövervakning som bär sina egna sensorer, utan krav på fasta installationer eller 

inkoppling på befintlig hisselektronik. I nästa lager, det så kallade informationslagret, finns 
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förmågorna att ta emot information, analysera den samt slutligen prediktera eller dra slutsatser från 

den. Produkten IMS betraktar i lager 3 en cirkulär ekonomi med återanvändning och 

materialåtervinning i åtanke [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. CLM modell, förenklad version [11]. 

 

2.7  Produkten IMS 

I dagsläget finns det ca 5,7 miljoner hissar enbart i Europa med potential att anslutas till ett 

framtida IoT via kommande 5G telekomsystem. Driftsäkra, energisnåla, effektiva hissar kräver 

någon övervakningsfunktion och Safeline har utvecklat en produkt med namnet IMS i syfte att möta 

ökade förväntningar. De vill utveckla en övervakningsfunktionalitet med vars hjälp hissarnas 

livslängd, funktionalitet och driftsäkerhet kan övervakas, analyseras, predikteras och även 

optimeras.  

Safeline kunde genom ett samarbete med avdelningen för signalbehandling vid Skolan för elektro- 

och systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan ta fram produkten IMS som uppfyller dessa 

krav. En enkel beskrivning av produkten IMS är att det är  en enhet som monteras på hisskorgtaket 

och den innehåller en accelerometer som konstant skickar data till en molntjänst via 4G-(5G). Data 

från samtliga hissar kommer att hamna i en databas, en sorts ”Internet of Lifts”. I avsnittet 2.8 

kommer produkten IMS och dess teknik att beskrivas mer ingående. 
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2.8  Tekniken bakom IMS 

Informationen om produkten IMS, dess teknik och hur mjukvaran fungerar framkom under ett 

samtal med Jonas Härdén som jobbar på Safeline och är med och utvecklar IMS. 

Hårdvara  

Produkten kommer inte att vara teknisk avancerad vad det gäller själva hårdvaran utan den 

kommer vara väldigt enkel.  Den kommer vara som en liten plåtlåda med ett kretskort i och denna 

kommer att monteras på hisskorgtaket. Produkten IMS kommer att bestå av en sensor och då 

specifikt en accelerometer som mäter hissens acceleration. En accelerometer är en elektromagnetisk 

anordning som mäter accelerationskrafterna och för produkten IMS kommer hissen 

accelerationskraft att mätas. Kraften hos en accelerometer kan vara statisk t.ex. konstant 

gravitationskraft. Kraften kan även vara dynamisk och den orsakas av att rörelse eller vibration sker 

hos accelerometern [12]. Acceleration skapar g-kraft vilket förklaras med att det är en 

accelerationskraft och denna kraft finns i olika styrkor beroende på hur hög accelerationen är. 

Produkten IMS beräknas att ha en g-kraft på +/-2g, vilket är den kraft som uppstår i en hiss. 

Eftersom 1g är själva tyngdkraften som drar oss ner mot jorden och när man t.ex. åker upp med en 

hiss påverkas kroppen av ytterligare 1 g och då nedåt [13].  

Det som driver runt allt är en Linux plattform och A5 processor som är fristående. En A5 processor 

är den minsta processorn med den lägsta kostnaden och med den lägsta effekten med ARM 

applikationsprocessor. Denna processor är kapabel att ha ett brett utbud av enheter som kan 

leverera till internet. Utbudet är allt ifrån smarta enheter, smarta telefoner till flera konsument- och 

industriella enheter [14]. A5 processorn klarar de förutsättningar som finns för att produkten ska 

kunna fungera som Safeline vill. När väl utvecklingen av IMS är utförd och den ska börja tillverkas 

kommer elektroniken att tillverkas på Safelines egna fabrik, då kommer bland annat A5 processorer 

att tillverkas. 

Mjukvara 

Till skillnad från hårdvaran som inte är teknisk avancerad så kommer mjukvaran hos produkten 

vara mer avancerad och bestå av flera algoritmer och mycket kod. Det kommer att vara flera olika 

algoritmer då produkten ska ha flera olika funktioner. En av algoritmerna som ligger till grund har 

som uppgift att kontrollera exakt var hissen befinner sig. Den algoritmen mäter endast hissens 

acceleration, hastighet och i algoritmen har inbromsningskurvan relevans. Sedan finns det en 

annan algoritm, ett så kallat Kalmanfilter och den filtrerar data som därefter ger ett gränsvärde för 

start och stopp, vibration i vertikal- och horisontal led, hur hög accelerationen är i start och stopp 

och FFT (Fast Four Transform) visar vilket frekvensområde den ligger i. FFT är en 

fouriertransformsalgoritm som reducerar antalet beräkningar som behövs för N-punkter och då 

från 2N^2 till 2N lgN, där då lg är 2 bas logaritm [15]. Detta är en funktion som skrivs och används i 

programmet Matlab och det är i det programmet som mycket av algoritmerna är skrivna. FFT 

algoritmer delas i allmänhet upp i två klasser, dessa är decimering i tid och decimering i frekvens 

[15]. Den här logaritmens syfte är att kunna se vilket frekvensområde hissen befinner sig i, detta för 

att hålla koll på att den håller en låg frekvensnivå på under 100 Hz. 
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Linuxplattformen 

Produkten kommer att erfordra en stor mängd rådata om hur hissen mår, om det är problem, något 

som kärvar. Däremot kommer det inte vara hela rådatan som skickas till servern utan den kommer 

att skicka typvärden och dessa typvärden bearbetas på servern. Detta kan sedan ge statistik om hiss 

till kunden, vilket gör att det kommer gå att se förslitningar och förutse  fel. 

Servern som rådatan kommer att skickas till och där all information förvaras kommer att finnas på 

en Linuxplattform. Under utvecklingen av denna produkt läggs det ner mycket jobb på att få till 

själva Linuxplattformen, detta för att den ska kunna vara uppdateringsbar. Det kan vara problem 

med uppkopplingen, då den inte alltid är uppkopplad ordentligt. Om hissen t.ex. åker under 

markplan där det knappt finns uppkoppling eller att uppkopplingen försvinner helt. Vilket orsakar 

problem med uppkopplingen till Linuxplattformen. Det som finns som alternativ i nuläget är att 

hissen ska koppla upp sig så fort den får tillbaka täckningen igen. Dock kan det ge problem ifall 

hissen får ett fel då den är under markplan. Produkten är fortfarande under utveckling och det finns 

goda chanser till att detta kommer att åtgärdas.  

 

Internationell standard ISO 18738-1 

Det är den första delen ur denna standard som produkten är kopplad till och det för att den är 

inriktad för liftar och hissar. I den här ISO-standarden anges krav och metoder för mätning och 

rapportering av ”åkkomfort under lyftrörselsen”. Däremot specificerar den inte vad som är 

acceptabelt och vad som inte är acceptabelt vad det gäller åkkomfort. I denna del finns det 

information om olika termer och definitioner vad det gäller hissarna, hur bearbetning av 

”vibrationdata” ska ske osv. Då produkten är kopplad till denna standard  är det viktigt att den följs 

[16]. 

 
  

Tillhörande komponent till produkten 

För att kunna detektera fel på hissdörren kommer det vara externa sensorer som mäter och detta för 

att de flesta fel i en hiss har att göra med dörrarna. Dessa sensorer kommer att monteras på 

hissdörrarna och kan skicka data i 100 Hz till huvudenheten. Sensorerna kommer att vara 

batteridrivna enheter och kommer endast att skicka data när dörrarna öppnas och stängs, detta för 

att spara batteri. Den använder sig även av BLE(Bluetooth Low Energy) som är en understandard av 

Blåtand. BLE är en lågenergi funktionalitet som passar väldigt bra att ha till enheter som kör på 

kraftkällor som t.ex. knappcellsbatteri under långa perioder. BLE var från början byggd för Internet 

of Things och det för att det finns ett inbyggt stöd i BLE´s smarta del för Bluetoothteknik på alla 

större operativsystem och för enkel mobilapplikationsutveckling bland annat [17]. 

  



 
 
 
 

22  |   
 

Valet av uppkoppling 

Valet av uppkoppling av produkten stod mellan att koppla upp med 4G eller att koppla upp med 5G. 

Det är inte troligt att 5G kommer att vara implementerat vid lansering av produkten och 4G 

kommer inte att läggas ner. Vilket gör att produkten kan ligga kvar på 4G och dessutom kommer det 

att kosta tid och pengar att skriva kod för en 5G-modul. 

 
 
 

2.9 Dagens situation med nuvarande hissövervakningssystem 

Situationen idag ser ut på följandet sätt att hisservicebolagen åker ut till hissen när väl ett driftstopp 

inträffat eller ifall service behövs utföras. De måste vara på plats vid hissen för att kunna se vad det 

exakta problemet är och annars är de endast på plats vid hissen då service ska utföras. Ingen 

varning om exakta orsaken till driftstoppet meddelas till serviceteknikern utan teknikern meddelas 

endast om driftstoppet och vilken hiss det gäller. Detta kan leda till längre stopp då de inte vet vad 

problemet är eller har rätt material för att kunna lösa det.  Antalet utryckningar som blir då felen 

inte upptäcks innan driftstopp sker gör att det kostar fastighetsägaren en hel del pengar. Dessutom 

kan hissen bli stående länge vilket kan orsaka problem för de boende i fastigheten. 

 

2.10 Framtiden med det nya hissövervakningssystemet IMS 

Med produkten IMS kommer hissservicebolagen och fastighetsägarna att varnas innan ett 

driftstopp sker, t.ex. varna om något kärvar, måste bytas ut eller om det är tid för service. Företaget 

kommer att kunna övervaka samtliga hissar utan att behöva vara på plats. Produkten kan meddela 

vilken hiss det gäller och exakt vad och var problemet sitter. Detta ger serviceteknikern möjlighet att 

beställa och ha med sig rätt material direkt till platsen, vilket gör att driftstopp förhindras eller blir 

kortare. Det gör att det hela blir en proaktiv hantering då man reparerar felen innan de uppstår. Det 

går då snabbare mellan upptäckt och åtgärd, vilket kan leda till att antalet utryckningar minskar, att 

servicen blir skött korrekt och fastighetsägarna respektive hissservicebolagen får bra kontroll över 

hissens livslängd och funktion. 
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2.11 Affärsmodell 

Det finns flera olika typer av affärsmodeller, utifrån arbetets problemställning kommer en specifik 

affärsmodell att användas. 

En preciserad, konkret och tydliggjord affärsidé brukar oftast kallas för en affärsmodell. En 

affärsidé och en affärsmodell brukar kunna ses som två sidor av samma mynt (se figur 5). Då 

affärsidén är den grundläggande tankekonstruktionen och affärsmodellen är den praktiska 

tillämpningen [18]. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Relationen mellan affärsidé och affärsmodell [19]. 

Den affärsidén som kommer ligga till grund för detta arbetes affärsmodell kallas för en ”konkret 

affärsmodell”, den består av en yttre affärsidé och en inre affärsidé. Den kan enkelt beskrivas med 

begreppen marknad, vara och/eller tjänst samt resurser, se figur 6 [20]. 

 

 

 

 

Figur 6. Nyckelelement i en konkret affärsidé [21]. 

Marknad eller segment av marknaden till vilket företaget vänder sig med sina varor/tjänster är vad 

den yttre affärsidén anger. Där anges även vad man erbjuder och vilket värde företaget vill erbjuda 

kunderna. Mycket grunder sig i kunderna, man vill klargöra vilka de är, deras behov och problem 

samt de lösningar företaget kan erbjuda för att tillgodose och lösa behoven och problemen. 

Företagets utnyttjande av resurser och kompetens för att utveckla och sälja sina varor, är vad den 

inre affärsidén står för. Den inre affärsidén innefattar även tre stycken punkter, dessa är yttre, inre 

och total effektivitet. Där yttre effektivitet relaterar till den yttre affärsidén som står för hur väl 

produkten tas emot av marknaden och det uttrycks i försåld volym, pris med mera. Den inre 
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effektiviteten relaterar till den inre affärsidén som står för relationen mellan resurser och 

vara/tjänst och denna visar företagets effektivitet, utveckling, framställan och försäljning av de 

efterfrågade produkterna. För att uppnå total effektivitet så behövs både den inre effektiviteten 

såväl som den yttre effektiviteten för att den ska uppnås [20]. 

Arbetets färdiga affärsmodell kommer att utgå från en affärsmodell som beskrivs som ett ramverk 

(se figur 7). Affärsmodellens utgångspunkt är affärsidéns nyckelelement, dessa är kunder, 

erbjudanden och resurser. Dessa behandlas under skapandet av affärsidén och kommer vara bra 

tillhands när detta sker. Intäktssidan av affärsmodellen gäller förutom erbjudanden och kunder 

även att precisera hur företaget bör agera för att skapa, upprätthålla och utveckla sina 

kundrelationer. Dessutom ska de kanaler som försäljning, distribution och annan kundinteraktion 

hanteras. Affärsmodellens intäktssida är en annan viktig del, här visas hur prissättningen ska ske 

samt hur intäkter ska genereras. Kostnadssidan av affärsmodellen är förbrukning av resurser och 

här gäller det att precisera vilka grundläggande resurser och kompetenser som verksamheten 

baseras på. All den resursanvändning som blir genererar kostnader vilket gör det viktigt att klargöra 

kostnadsströmmen [22]. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Affärsmodellen- ett ramverk [23]. 

 

2.12 5G Telekomsystemet 

5G är den femte generationens mobilnät och det här telekomsystemet kommer att kunna nyttjas för 

mer än samtal, applikationer och surf. Det nya telekomsystemet är till för att kunna styra 

komplicerade processer, vilket ska underlätta då IoT och smarta produkter är framtiden. 

Telekomsystemet kan beskrivas som en blandning av 3G och 4G och det trådlösa nätet wifi samt ett 

antal radiogränsnitt [24]. Dess hastighet är högre än tidigare telekomsystem samt har snabbare 

svarstider [25]. Enligt GSMA Intelligence finns det två definitioner av 5G. Den första definitionen är 

att 5G är en blandning av 2G, 3G, 4G och wifi samt andra innovationer som ger mycket större 

täckning och alltid är tillförlitlig. Den andra definitionen är att 5G är en stegvis förändring av 

uppgifters hastighet och begäran om minskning av storleksordning i en ”end-to-end latency” [26]. 

Begäran eller latency som det heter på engelska är själva fördröjningen(the delay) från ingången till 

ett system för att kunna få ett önskat resultat. ”End-to-end latency” är då den tiden som det tar för 

ett paket som ska skickas från källa över ett nätverk till destinationen [26]. 

Tabell 1 visar skillnaderna mellan de olika telekomsystemen, där dess funktioner finns utskrivna 

och det går att utläsa hur många fler funktioner som tillkommer vid varje nytt system. Tabellen 

visar även tydligt hur utvecklingen gått framåt och den visar svagheterna med varje system. 
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Tabell 1. Utvecklingen av telekomsystemen i form av tjänster och prestanda [24]. 
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3 Metoder och resultat 

Detta kapitel beskriver de metoder och den metodik som valts för det här examensarbetet. För att 

kunna uppnå examensarbetes problemställning valdes det att en kartläggning av marknaden 

behövde utföras för att få fram dagens läge. Dessutom utfördes intervjuer med potentiella kunder 

för att få bukt med hur hissövervakningen sker idag och åsikterna om produkten IMS. Dessa 

tillvägagångssätt och resultatet som blev när de implementerades  presenteras i det här kapitlet. 

Slutresultatet presenteras i form av en affärsmodell anpassad för företaget Safeline och produkten 

IMS. 

3.1 Kartläggning av dagens marknad 

Genom eftersökningar på internet och diskussion med Safeline gick det att få fram att det idag inte 

finns några liknande lösningar påannonserade eller ute på marknaden. Det vill säga där ett 

övervakningssystem snabbt, effektivt och på ett skalbart sätt kan eftermonteras på alla typer av 

hissar.  Idag är det endast en bråkdel av hissbeståndet som övervakas på distans och övervakningen 

sker genom manuella kontroller. Det vill säga servicetekniker som åker ut och kontrollerar hissen 

med ett fast antal besök under ett år.  

Safeline konstaterade att de potentiella kunderna att köpa in produkten IMS är fastighetsägare och 

hisservicebolag.  Att fastighetsägare är en potentiell kund beror på att det är de som har 

huvudansvaret över hissarna i sina fastigheter, de ser till att de fungerar som de ska, är moderna 

nog och är i drift. De anlitar ett hisservicebolag som ska sköta om hissarna, laga hissarna vid ett 

driftstopp samt sköta servicen av dem. För fastighetsägarna kostar det pengar vid varje driftstopp 

och utryckning av hisservicebolaget. De tillfällen som service utförs på hissen är en kostnad som 

fastighetsägarna inte kan undvika då detta måste utföras. Men ju fler driftstopp desto dyrare blir det 

för fastighetsägaren. Den andra potentiella kunden är då hisservicebolag och som tidigare nämndes 

så är det de som blir anställda av fastighetsägarna för att sköta om och serva hissarna. De tjänar 

pengar på varje utryckning och service som de utför.   

 

3.2  Val av metod 

För att få ett bra grepp på hur ”beredd” branschen är att göra nysatsningar och vad det är som avgör 

att de tror på tekniska möjligheter så utfördes intervjuer. För att få fram den information som 

behövdes från de potentiella kunderna. Stod valet mellan att skicka ut enkäter eller utföra 

intervjuer. Valet föll på att utföra intervjuer då det går att föra en mer öppen dialog och svaren blir 

mer utförliga till skillnad från en enkät. Dessutom går det att försäkra att den utfrågade ställer upp 

och svarar, medan en enkät lätt kan missas av den utfrågade och då kan svarsandelen minska. 
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3.3  Intervjuer 

Genom samtal med Safeline kunde de potentiella kunderna4 tas fram för produkten IMS och det var 

dessa som kontaktades och intervjuades. Då det är specifikt dessa som kan komma att vilja 

investera i den nya produkten när den väl kommer ut på marknaden. Antalet intervjuobjekt 

begränsades till cirka fem stycken fastighetsägare och ett par hisservicebolag. Detta för att tiden var 

begränsad, vilket gjorde att de som intervjuades valdes ut med omsorg.  Det går att se med endast 

ett par respondenter om svaren är liknande och då går det att anta att andra kan svara på ett 

liknande sätt. 

3.4 Intervjuernas struktur 

Intervjuerna var mestadels strukturerade med förberedda frågor som respondenten svarade på, 

frågorna ändrades inte mellan de olika intervjuerna. Detta för att svaren inte skulle skilja allt för 

mycket eller att det blev ostrukturerat. Frågorna besvarades med öppna svar, respondenten fick 

svara helt fritt och slapp välja ett utvalt svar. Det gjorde att svaren blev mer utförliga och 

respondenten fick komma med ett helt eget svar utan att påverkas av de eventuella alternativen som 

hade funnits om svaren skulle varit bundna.  

 

Två olika intervjudokument skapades och den ena inriktar sig mot hisservicebolagen och den andra 

mot fastighetsägarna. Att dokumenten skiljde sig åt berodde på att fastighetsägarna är ansvariga för 

fastigheterna och allt som har med dessa att göra. Frågorna som ställdes till fastighetsägarna går att 

läsa i bilaga 2. Där går det att se att intervjudokumentet är uppdelat i fyra delar, detta för att få en 

bättre struktur. Hisservicebolagen är anställda av fastighetsägarna, vilket gjorde att frågorna var 

mer inriktade på hur övervakningen av hissarna sker idag, antalet utryckningar och sedan frågor 

som är inriktade på produkten IMS.  Intervjudokumentet som var riktat till hisservicebolagen går 

att se i bilaga 3 och det går enkelt att urskilja skillnaden mellan de båda intervjudokumenten. 

 

3.5 Fastighetsägare 

Fastighetsägarna intervjuades två gånger, då det först skulle konstateras om de är rätt kandidat för 

att vara med på den andra intervjun. Detta för att en fastighetsägare som ligger i framkant teknisk 

och är villig att utföra nysatsningar, kommer kunna ge bättre svar under intervju två. Skulle allt vara 

sammanfattat i en intervju istället för två, fanns risken att fastighetsägaren inte skulle ge tillräckliga 

svar eller inte vara tillräckligt intresserade. Den första intervjun utfördes via telefon och den varade 

i cirka 10-15 minuter, tiden var tillräcklig för att få fram information om fastighetsägaren och få 

denne intresserad.  Den andra intervjun utfördes  genom ett personligt möte med fastighetsägaren 

på företagets kontor. Anledningen till valet av personligt möte berodde på att fler saker skulle gås 

igenom och produkten presenterades. 

                                                             
4 Fastighetsägare och hisservicebolag 
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Under första intervjun antecknades respondentens svar ned på papper, då intervjun utfördes via 

telefon. Den andra intervjun skedde via ett personligt möte, där spelades intervjun in och 

anteckningar utfördes samtidigt. Det gjordes för att få med så mycket information som möjligt och 

det gavs en möjlighet till att transkribera intervjun i efterhand. Att transkribera t.ex. en intervju är 

att man lyssnar på det inspelade materialet och skriver ner ord för ord vad som sägs. På så sätt fås 

allt som sägs med och ingen information undangås. Risken med att endast anteckna var att all 

information inte hinns skrivas ned, vilket gör det nyttigt att transkribera så att all information 

kommer med.  

För att få fram de fastighetsägare som passade in att delta i intervjuerna kontaktades 

branschorganisationen Fastighetsägarna eftersom de har god kunskap om Sveriges alla 

fastighetsägare. Genom dem kunde två stora fastighetsägare5 tas fram som ligger i framkant 

tekniskt. Detta för att de är potentiella för nysatsningar etc. Förutom de fastighetsägarna valdes 

ytterligare två fastighetsägare6 ut, de kom fram genom personliga kontakter och båda är stora 

fastighetsägare i Sverige. Dock var det inte helt säkert att dessa ligger i framkant tekniskt, men de 

ansågs ändå vara bra objekt att intervjua. Få inblick i hur europeiska fastighetsägare tänker 

kontaktades företaget ”Unibail Rodamco” som står för flera stora köpcentrum runt om i Europa. Ett 

stort europeiskt företag inkluderades för att Safeline är stora i Europa och riktar även sin försäljning 

dit. 

Överstämde respondentens svar under första intervjun bokades en ny intervju in, den andra 

intervjun utfördes genom ett personligt möte med respondenten. Eftersom en längre intervju skulle 

utföras om hissar, service och underhåll och i slutändan förklarades Safelines lösning. Då den andra 

intervjun tog mer tid och mer saker behövdes förklaras tydligt så var ett personligt möte mer lämpat 

än en telefonintervju. Skulle man istället ha valt att börja presentera Safelines produkt fanns det en 

risk att respondentens svar blivit riktade mot det som presenterats istället för vad de själva tyckte. 

Det skulle gjort att intervjuerna inte skulle givit rätt bild vad kunderna tyckte, vilket kunde gjort att 

resultatet blev felaktigt.  

 

3.6  Hisservicebolag 

Intervjuerna mellan fastighetsägarna och hisservicebolagen skilde sig åt, det för att man ville ha ut 

olika information från dem. Genom Safeline kunde man komma i kontakt med företaget 

Hisselektronik AB, som levererar alla komponenter och apparatskåp utvecklat i CANopenLift samt 

kompletta hissinstallationer. De levererar hissar till alla slags fastigheter och jobbar ständigt med 

att utveckla nya lösningar som gynnar teknikerna på fältet [27]. I företaget finns det flera personer 

som har lång och bra erfarenhet inom hissbranschen och har bland annat jobbat som 

servicetekniker innan. Dessa bistod med kontakter inom hisservicebranschen som är seriösa och 

pålitliga. De kunde även ge kunskap angående hur övervakningen av hissar sker idag och svara på 

de intervjufrågor som skapats för hisservicebolagen.  

Det utfördes endast en intervju med hisservicebolagen då inte lika mycket information behövdes 

från dem. Utifrån de frågorna framgick det tydligt hur övervakningen sker idag, hur Safelines 

                                                             
5 Vasakronan och Skandia fastigheter 
6 Familjebostäder och Lundbergs fastigheter. 
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produkt skulle underlätta och påverka situationen idag. Sedan analyserades och utvärderades deras 

svar för att få fram deras åsikt om produkten och även vara till hjälp vid skapandet av affärsplanen. 

 

3.7 Analys av intervjuer 

När samtliga intervjuer väl var utförda analyserades och sammanfattades svaren och en klar bild 

över vad de potentiella kunderna tycker framgick tydligt.  

Fastighetsägarna: 
I bilaga 2 går det att se intervjudokument där samtliga fyra delar finns tydligt beskrivna.  
 

”Del 1 Teknik i fastighet-Allmänt”, efter varje intervju med respektive fastighetsägare 

sammanfattades svaren i tabell 2. På så sätt blev det enklare att tydligt se varje fastighetsägares svar 

och se om det fanns något samband mellan dem eller om något skiljde svaren åt. Utifrån det kan 

svaren analyseras på ett bra sätt och ett tydligt besked på hur branschen ser ut idag bör 

framkomma. 

Tabell 2. Sammanställningsmall för intervju 1. 

 

 

 

 

 

”Del 2- Hissar i Fastigheter” och ”Del 3-Underhåll och service i fastigheter”, efter varje intervju med 

respektive fastighetsägare sammanfattades svaren i separata dokument och den inspelade versionen 

av intervjun sparades. Intervjuernas inspelade material användes för att utföra en transkribering. 

Detta för att få ner ord för ord vad respondenten sagt, då intogs kunskapen om denna metod och allt 

som respondenten sagt framkom. De svar som blir efter dessa intervjuer gav en bild om 

fastighetsägarna indirekta behov för Safelines nya produkt.  

”Del 4- Produkten IMS presenteras”, innan fastighetsägarna fick besvara frågorna i denna del, 

beskrevs Safelines produkt kort så de fick en tydlig bild vad det är för något. Även den här delen av 

intervjun spelades in och antecknades samtidigt. De svar som kom fram under den sista delen gav 

en klar bild av vad fastighetsbranschen ser på Safelines nya produkt. 
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Hisservicebolag: 

Tidigare nämns det att intervjuerna skiljer sig beroende vilken av kunderna som intervjuats 

eftersom man vill ha ut olika information från dem. I det föregående stycket beskrivs det hur 

analysen av intervjuerna med fastighetsägarna gick till. När det gäller hisservicebolagen utfördes 

intervjun endast vid ett tillfälle då inte lika mycket information skulle tas fram från dem. I bilaga 3 

går det att se intervjudokumentet som skapades för hisservicebolagen och där går det tydligt att se 

skillnaden från intervjudokumentet för fastighetsägarna. Det som analyserades efter intervjuerna 

med hisservicebolagen var respondentens tidigare erfarenheter. Utifrån det framgick det tydligt om 

personen hade tillräckligt med erfarenhet och kunskap inom branschen. Därefter jämfördes svaren 

på fråga 1-5 och om det fanns något samband. Detta för att få fram en tydlig bild över hur 

hissbranschen ser ut och fungerar idag. Efter att IMS presenterats ställdes frågor som var relaterade 

till produkten IMS, även dessa svar jämfördes för att se eventuella likheter eller skillnader. Utifrån 

det framgick det tydligt hur branschen ser ut idag samt om det finns något intresse för 

hisservicebolagen. 

Efter att de två intervjuerna utförts med samtliga fastighetsägare samt intervjuerna med 

hissbolagen utförts, gav det ett bra underlag för skapa en affärsmodell åt Safeline för produkten 

IMS. 
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3.8  Safelines affärsmodell 

Bilaga 1 visar en tabell där de svaren  fastighetsägarna gav under den första intervjun. Där går det 

att se att samtliga anser sig ligga i framkant teknisk, det är därför inte förvånande att de använder 

sig av IoT och tänker fortsätta det. Samtliga är dessutom öppna att göra nysatsningar och flera av 

dem har redan utfört flera nysatsningar och kommer fortsätta att göra det i framtiden.  Genom att 

läsa svaren på några få frågor går det att se att dessa fastighetsägare är potentiella kunder att kunna 

investera i produkten.  

Samtliga fastighetsägare hade tillfredställande svar under första intervjun vilket gjorde att de var 

intressanta för en andra intervju. Under den andra intervjun framkom hur deras övervakning, 

service och underhåll på hissarna är hos respektive fastighetsägare. Det gick att se ett visst samband 

i vissa frågor, vilket beror på en standard som finns angående hissövervakning. Sedan fanns det 

även skillnader och samtliga svar går att utläsa i bilaga 4-7.  

Intervjuerna med personer inom hissbranschen gav ytterligare information på hur 

hissövervakningen fungerar idag. Intresset för produkten IMS bland hissbolagen gick att se genom 

intervjuerna och hur mycket det skulle hjälpa dem framgick.  

Utifrån samtliga svar som framkom under intervjuerna skapades en affärsmodell för Safeline och 

för deras produkt IMS. Figur 7, visar hur affärsmodellen ser ut och den grundar sig i svaren som 

uppkom under samtliga intervjuer samt genom samtal med Safeline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Safelines affärsmodell. 
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3.8.1 Yttre effektivitet 

Yttre effektivitet beskriver hur väl produkten tas emot av marknaden och det kan uttryckas i försåld 

volym, pris med mera. Det här sammanfattas i flera olika punkter (se figur 7) och de är punkterna 

beskrivs i detta delkapitel. 

 

 Marknad/Kund 

Safeline Sweden AB är ett företag som vänder sig till hisservicebranschen eftersom de tillverkar och 

säljer nödtelefoner, våninigsvisare m.m. Med den nya produkten IMS vänder de sig även till 

fastighetsbranschen. Att produkten IMS riktar sig till fastighetsbranschen och specifikt till 

fastighetsägare beror på att det är dem som ansvarar för fastighetens hissar. 

 

 Kundrelationer  

De kundrelationer som företaget innehar idag är till olika företag inom hissbranschen, allt från stora 

företag till lite mindre företag. Dessa kunder finns inte bara i Sverige utan finns lokaliserade runt 

om i Europa. Relationerna med de nuvarande kunderna upprätthålls genom att leverera hållbara 

produkter med kort leveranstid. Utförs detta kommer kunderna att fortsätta att vara nöjda med 

Safelines produkter och service. 

För att utveckla en kundrelation så gäller det för företaget att se kundernas behov och utveckla 

produkter som uppfyller de behov som finns. Sedan genom att visa upp sig på olika typer av mässor 

och liknande gör företaget attraktivt och kunder kan få integrera med företaget. 

Produkten IMS tvingar företaget att skapa nya kundrelationer genom att den riktar sig mest till 

fastighetsbranschen och fastighetsägare. Att skapa nya kundrelationer kan vara svårt men fördelen 

är att Safeline är ett stort och känt namn i branschen. Vilket gör att flera fastighetsägare lär ha hört 

talas om företaget sedan innan och har med största sannolikhet en av Safelines hisstelefoner 

installerade i sina hissar. För att skapa en kundrelation med fastighetsägarna gäller det att jobba 

mycket mot kund. Att företaget har någon som åker till kund, visar produkten och förklarar hur den 

fungerar och dess fördelar. På sådant sätt ges fastighetsägaren en möjlighet att ställa eventuella 

frågor och reagera på produkten direkt. Det är viktigt att inte se det hela som ett säljmöte utan mer 

som en undersökning av dagens situation eller presentation av produkten. Fastighetsägaren ska inte 

känna sig pressad att köpa produkten och det är viktigt att det ska framgå. Företaget bör även ställa 

upp på mässor, se punkten ”Nyckelaktiviteter”, där beskrivs tydligen hur företaget bör skapa en 

kundrelation med fastighetsägarna. 
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 Kanaler 

 

o Försäljning 

Safeline riktar sin försäljning mot hissbranschen i dagsläget men ska utöka försäljningen till 

fastighetsägare genom den nya produkten IMS. Företaget har idag en välfungerande hemsida som 

nuvarande kunder kan gå in och läsa på. På hemsidan finns information om Safeline men även om 

vilka produkter de säljer, produkterna beskrivs tydligt. Kunden lägger sedan sina beställningar via 

mejl eller ringer företaget som tar emot beställningen. Nu när försäljningen även ska riktas mot 

fastighetsägare bör företaget tänka igenom hur de enklast ska lyckas sälja till dessa. Något som kan 

göras är att hemsidan bör skapa en knapp som tar fastighetsägarna till en egen sida. Den sidan ska 

endast vara riktad till fastighetsägarna och där bör tydlig information om produkten samt leverans 

och priser framgå. 

 

o Kundinteraktion 

Safeline ställer ut på några olika mässor varje år, en mässa som de besöker ofta är en som äger rum i 

Tyskland. Genom mässorna får kunderna en möjlighet att interagera med företaget, då en möjlighet 

ges att prata med kunnig personal från Safeline samt se utbudet som företaget erbjuder. Safelines’ 

monter brukar vara en av de populäraste på denna mässa, eftersom de bjuder på olika drycker och 

ger mindre presenter. Det lockar folk att besöka montern vilket i slutändan kan ge intresse hos nya 

kunder. Då företaget nu ska vända sig till fastighetsbranschen bör de även ställa upp i mässor 

riktade mot fastighetsbranschen och fastighetsägare, läs ”Nyckelaktivitet”. 

Safeline-gruppen arrangerar sedan 2007 sitt årliga partnerseminaruim i Stockholm. Där mer än 100 

deltagare från över 10 länder får vara med på tre dagars diskussioner och kommunikationer[11]. 

Partnerna är ofta även kunder till Safeline, vilket gör det till en bra kundinteraktion då de bl.a. 

besöker företaget och  lyssnar på föredrag. 
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 Erbjudande 

 

o Produkter 

Safeline tillverkar och säljer flera olika typer av hisselektronik så som hisstelefoner, våningsvisare 

osv. Den nya produkten IMS som är en ny typ av övervakningssystem kommer att lanseras under 

hösten år 2017 och är under utveckling. 

 

 Efterfrågan 

 

o Behov 

Fastighetsägare 

Fastighetsägare ansvarar för mycket i sina fastigheter och den delen som gäller hissarna och deras 

övervakningssystem anser de att det finns en del behov. Den vanligaste orsaken till driftstopp i 

hissar är åverkan och de flesta felen har med själva dörren att göra. De flesta fastighetsägare har 

avtal med en hisservicefirma och dem ska underhåll och se till att hissen fungerar och förebygga 

driftstopp. Trots det sker driftstopp och de driftstopp som förekommer går inte att förutse utan det 

kommer fram när väl hissen stannat. För att få reda på att driftstopp sker behöver kunden i 

fastigheten själv ringa och meddela att hissen står still. 

Hisservicebolag 

Hisservicebolagen anställs av en fastighetsägare, avtalen skiljer sig lite åt men deras uppgift är att 

underhålla och serva hissen. De ska se till att hissen fungerar, att hissen har minimalt med 

driftstopp och utföra förebyggande arbete och underhåll så detta sker. Som det nämnts tidigare så 

är den vanligaste orsaken till driftstopp i hissar är åverkan och de flesta felen har med själva dörren 

att göra. Hisservicebolagen har svårt att förutse om någon komponent behövs bytas ut eller när en 

hiss får ett driftstopp. Det finns idag inget tillräckligt bra hissövervakningssystem som kan förvarna 

i god tid eller själv larm när det blir driftstopp. Idag meddelas ett driftstopp så fort en hyresgäst 

själv har upptäckt detta och anmält. 

 

o Problem 

 

Fastighetsägare 

De uppkommer en hel del problem att ha de övervakningssystemen som finns monterade i hissarna 

idag. Om en hiss står still skapar det stora problem för fastighetsägaren, kapaciteten minskar och 

hyresgästerna blir missnöjda. Förutom det kostar det även fastighetsägaren pengar med utryckning, 

reparation och reservdelar, om det inte är att man har ett speciellt avtal skrivet som t.ex. ett 

fullserviceavtal eller liknande. 
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Hisservicebolagen 

Problemen mellan fastighetsägarna och hisservicebolagen skiljer sig lite åt eftersom hissfirmorna 

drabbas på ett annat sätt vid ett driftstopp.  Dagens övervakningssystem inte är så fullständiga som 

de borde vara, vilket gör att vissa orsaker till driftstopp inte går att förebygga. De problem som 

uppstår för en hisservicefirma är många precis som för en fastighetsägare. Problemen blir att de 

kanske inte har de reservdelar inne som de behöver, vilket gör att det tar tid att få hissen lagad. Att 

underhåll och service utförs på hissen när den trafikeras som mest kan ett missnöje skapas mot 

hisservicebolaget. Att det kan vara så beror på att hyresgästerna då tvingas ta trapporna och det kan 

ofta innebära att behöva gå många trappor. Precis som fastighetsägarna får inte hisservicebolaget 

reda på att ett driftstopp inträffat förrän hyresgästen anmält detta. Problemen för dagens 

hisservicebolag är  många och det finns många fler än vad som listas. 

 
o Lösningar 

 

De behov och problem som kunderna upplever kommer till stor del att kunna lösas med den nya 
produkten IMS. Produkten presenterades under de intervjuer som utfördes under arbetet och där 
framgår de potentiella kundernas åsikter. 
  
 

Fastighetsägare 

Samtliga fastighetsägaren som ställde upp och deltog i intervjuerna tyckte att produkten IMS lät 

spännande och var intressant. De flesta av fastighetsägarna var öppna med att testa produkten IMS 

när den väl kommer ut på marknaden. Vissa kunde tänka sig sätta in det i problemhissar eller hissar 

med liten livstid kvar och andra kunde tänka sig testa detta i ett nybyggt kvarter. 

De trodde att produkten skulle underlätta för dem jämfört med situationen som de har i dagsläget. 

Anledningarna kunde vara för att kunna få uppföljning statistik hur hissen används eller att 

driftsäkerheten blir högre och servicekostnaderna lägre. Sedan fanns det några som trodde att även 

hisservicebolagen skulle ha stor nytta av att denna produkt installeras i hissar, just för att det är de 

som är inriktade på hissar.  

Hisservicebolag 

Efter de intervjuer som utförts med personer inom hissbranschen kunde ett intresse för produkten 

IMS upptäckas. Anledningen är att IMS skulle lösa många problem som finns idag och den skulle 

underlätta  för dem. Produkten skulle förvarna servicefirman om att något kärvar, att någon 

komponent behövs bytas ut. Det ger dem möjlighet att beställa reservdelar i god tid samt förebygga 

att driftstopp sker. Precis som fastighetsägarna skulle servicefirman få information om ett troligt 

driftstopp innan hyresgästerna upptäcker det. Genom produkten IMS skulle servicefirman 

dessutom kunna prioritera akutbesök vid nödstopp genom att veta om passagerare finns i hissen 

eller inte. De får även en möjlighet att kunna planera in sina servicebesök på tidpunkter då hissen 

har lågbelastning. 
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o Tjänster 

Safeline tillverkar och säljer hisselektronik och deras tjänster är relaterade till försäljning av 

produkter. De har även en teknisk support där kunder kan få hjälp med eventuella problem som 

dyker upp med den köpta produkten eller med andra tekniska frågor. Med produkten IMS kommer 

Safeline att bistå med ytterligare en tjänst eftersom produkten IMS kommer skicka information från 

hissen till en databas. Det är Safeline som kommer att ha hand och sköta om databasen, och 

avsikten är att kunden betalar ett månadsabonnemang. 

 

 

3.8.2 Inre effektivitet 

Den inre effektiviten står för relationen mellan resurser och vara/tjänst och den visar Safelines 

effektivitet, utveckling, framställan och försäljning av den nya produkten IMS. Detta visas tydligt i 

figur 7 och i det här kapitlet beskrivs de olika punkterna utförligt. 

 Resurser 

 

 
o Kapital 

De kostnader som Safeline har kan delas upp i dessa tre, tillverkningskostnader, 

utvecklingskostnader och månadskostnader. 

 

 
- Tillverkningskostnaden är än så länge inte helt uträknad eftersom produkten 

fortfarande är under utveckling. Produkten kommer att tillverkas på den egna 

fabriken och de kommer bland annat att skapa egna A5-processorer. 

 
- Utvecklingskostnader, Safeline har uppgivit att utvecklingskostnaden som är 

beräknad för produkten är på 5 miljoner kronor.  Att den är beräknad att vara 5 

miljoner kan bero på att företaget anser sig tjäna in bra med pengar på produkten. 

Så utvecklingspengarna borde komma tillbaka till företaget genom försäljningen av 

produkten. 

 
- Månadskostnad, det kommer att vara den kostnaden som blir av att sköta om och 

se till att databasen fungerar som det ska. Den exakta kostnaden som blir finns inte 

framtagen än just för att produkten fortfarande utvecklas. Däremot lär kostnaden 

grunda sig i den abonnemangsavgiften(månadsavgift) på 20-25 kronor som kunden 

betalar till företaget.  
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o Personal 

För att kunna utveckla produkten IMS var Safeline tvungna att vända sig till KTH och avdelningen 

för signalbehandling. Detta för att kunna få den kompetens som behövs för att kunna få till 

produkten som det var planerat. Personerna från KTH som varit med och utvecklat produkten har 

varit inhyrda av Safeline på specifika dagar varje vecka och under en viss tidsperiod. Att hyra in 

utomstående personal kostar företaget pengar, dock är denna utgift endast under en begränsad 

tidsperiod. Förutom de personer som företaget hyr in tillfälligt finns den egna personalen som 

jobbar med utveckling på företaget. Dessa personer är med och utvecklar produkten tillsammans 

med de inhyrda personerna och eftersom de redan jobbar på företaget utgör det inte någon extra 

kostnad. Mer än den vanliga lönen som de betalar ut till sina anställda.  

o IT 

Produkten IMS grundar sig mycket på IT då den kommer att vara uppkopplad mot internet och att 

mjukvaran i den är viktigaste i produkten.  Mjukvaran i produkten är väldigt avancerad och 

innehåller mycket kod och flera algoritmer. Att mjukvaran är avancerad beror på att produkten ska 

kunna mäta och göra flera olika saker. 

o Maskiner 

Utvecklingen och tillverkningen av produkten IMS kräver flera olika typer av maskiner. Vid 

utvecklingen av produkten IMS har datorer används för att kunna designa produktens utseende och 

sedan har all programmering och algoritmer skrivits på. När väl tillverkningen av produkten 

kommit igång kommer komponenterna skapas med hjälp av maskiner som redan finns på företaget. 

Därefter kommer åter datorer att användas för testning av kretskorten som skapats. Alla maskiner 

som används kommer vara sådana som redan finns på företaget, vilket gör att kostnaderna för detta 

kommer vara ganska låga. 

o Partnerskap 

 

Utvecklingen av produkten IMS krävde kunskaper inom signalbehandling, mätteknik baserad 

på tröghetssensor, sensorfusion m.m. Kompetens som finns på företaget var inte tillräcklig för 

att utvecklingen av produkten skulle kunna ske. Därför valdes avdelningen för signalbehandling 

för elektro- och systemteknik vid KTH som en samarbetspartner. Där personer med rätt 

kompetens anlitats av företaget för att hjälpa till med utvecklingen av produkten. Dessa 

personer hjälpte till med att programmera och skriva algoritmerna för produkten.  
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o Nyckelresurser 

 

- Samarbetet med KTH är något av de viktigaste resurserna för utvecklingen av 

produkten IMS. För att det var dessa personer som bestått företaget med special 

kompetens, kommit med idéer och hjälpt till att slutföra produkten. 

 

- IT, datorer och maskinerna som skapar kretskorten är något av de viktigaste vad det 

gäller Safelines resurser. Utan de här tre skulle företaget i stort sätt stanna, det gäller att 

dessa finns och fungerar för att företaget ska kunna gå runt. 

 

- Den egna personalen som redan finns anställda på företaget, deras kompetens är viktigt 

för att företaget ska kunna drivas runt. Personalen bör därför anses som en viktig resurs 

som inte bör föregås, speciellt de personer som jobbar med utveckling.  

 

o Nyckelaktiviteter 

 

- Utvecklingen och tillverkningen av produkten sköts av Safeline med hjälp av KTH men när 

produkten väl är färdigutvecklad krävs det att företaget når ut på marknaden med sin nya 

produkt. 

 

- Företaget är redan etablerade på hissmarknaden genom att vara ledande i tillverkning och 

försäljning av främst hisstelefoner. Att en produkt för hissar tillverkad och utvecklad av 

Safeline visar på att det är en bra produkt som följer alla regler och standarder. Det som kan 

vara ett problem med att lansera denna inom hissbranschen och främst den svenska 

hissbranschen är att de flesta företag är väldigt konservativa. Det framkom under intervjun 

med Roger Betzén som jobbar inom hissbranschen, se bilaga 9. Att sätta en ny produkt 

marknaden och få den att sälja är svårt. Det spelar ingen roll att produkten är riktigt bra, 

möter de behov som finns och är prisvärd.  

 

Därför är det viktigt hur man marknadsför denna produkt för hissbranschen. Det är viktigt 

att få ut information direkt mot kund hur produkten fungerar på ett enkelt sätt, visa 

fördelarna med produkten på sett bra sätt och förklara värdet med produkten. Allt ska 

beskrivas på ett enkelt sätt så kunden direkt uppfattar hur produkten fungerar och skulle 

underlätta. Det billigaste och enklaste sättet att nu ut till kunderna inom hissbranschen är 

att ställa upp på olika mässor riktade till hisservicefirmorna. Förutom att ha en egen monter 

där man har kunnig personal som enkelt kan beskriva produkten, visa hur den ser ut och 

kunna svara på frågor bör företaget satsa på att ha seminarium på de mässor de ställer upp 

på. Där de med hjälp av bilder och enkla tabeller beskriver produkten. Skulle företaget gå in 

i detalj hur produkten kan det lätt bli så att man tappar intresset hos flera kunder. 
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- Safeline är till viss del etablerad inom fastighetsbranschen genom sina produkter till hissar 

men de vänder inte sin försäljning direkt mot fastighetsägare. Men med den nya produkten 

IMS vänder de sig direkt till fastighetsägare i och med att det är dem som ansvar för 

hissarna och dess underhåll. Det kommer bli som att de vänder sig till en helt ny bransch 

vilket gör att de måste visa vilka de är och vad de har att erbjuda. Här behöver företaget 

rikta sig direkt mot kund, till exempel åka ut och prata med kunden direkt där man 

beskriver företaget, den nya produkten, dess fördelar med mera. Genom det skapar man ett 

intresse för produkten och en av de största fördelarna med produkten förutom dess 

funktioner är kostnaden. Kostnaden för kunden att investera i produkten är minimal vilket 

förhoppningsvis kommer påverka kundens beslut om att investera eller inte.  

 

Safeline bör även ställa upp på mässor som vänder sig till fastighetsägare, t.ex. Nordbygg 

eller Fastighetsmässan. De som besöker dessa mässor är bland annat fastighetsägare och på 

det här sättet får kunden komma fram själva. Safeline borde ha en egen monter där de visar 

och berättar om den nya produkten IMS. De bör även här hålla i kortare seminarium där 

företaget berättar om problemen med hissarna idag, beskriver produkten och dess 

funktioner och avslutar med dess fördelar. När seminariet utförs bör fördelarna som de 

intervjuade fastighetsägarna berättat finnas med, för att påvisa var åsikterna kommer ifrån 

och inte är påhittade. Att delta på mässor samt åka ut och prata med kund bör vara det mest 

effektiva sättet för att nå ut till fastighetsbranschen. Det är viktigt att på bästa sätt nå ut till 

kund och få fram vad man vill med produkten IMS. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

40  |   
 

4 Analys och diskussion 

4.1 Utförandet av intervjuerna 

Innan arbetet helt startade var tanken att intervjua fem olika fastighetsägare, där två utav dem 

valdes ut efter kontakt med branschorganisationen Fastighetsägarna. De tre andra fastighetsägarna 

framkom genom  kontakter. Till en början såg det ut som att samtliga fem skulle ställa upp och låta 

sig bli intervjuade två gånger. Resultatet blev något annat då det var en av dessa som inte kunde 

nås, i metod delen nämndes det att Skandia Fastigheter skulle kontaktas och intervjuas. Efter att ha 

försökt via både mejl och telefon så gick det inte att få kontakt med företaget. Eftersom det endast 

blev ett bortfall bland intervjuobjekten anses det inte nödvändigt att en bortfallsanalys genomförs. 

Anledningen är att det inte var fler än en fastighetsägare som föll bort och det påverkar inte 

resultatet tillräckligt mycket. Att de övriga tillfrågade fastighetsägarna ställde upp kan ha att göra 

med att ämnet var något som intresserade de tillfrågade och att det var en student som utförde 

intervjuerna.  

 

4.2  Valet av fastighetsägare som intervjuobjekt 

Valet av fastighetsägare som var lämpade att intervjua grundade sig endast på om de låg i framkant 

tekniskt och var öppna för nysatsningar. Om företaget var privat eller kommunalt var inget som 

påverkade valet av fastighetsägare. Efter att samtliga intervjuer utförts framgick det att vissa 

fastighetsägare var kommunala och andra var privata. Urvalet beslutades under arbetet, men var 

inte planerat när arbetet startade, det gav en bra spridning och gjorde arbetet mer generaliserat. 

Genom intervjuerna gick det att fastslå att det finns skillnader mellan fastighetsägarna som är 

privata och fastighetsägare som är kommunala. Den största skillnaden är att de kommunala är mer 

styrda och kontrollerade på ett annat sätt då deras ägare t.ex. är Stockholms Stad.  

En annan skillnad som fanns bland de fastighetsägarna som intervjuades var att det fanns ett 

företag som är fastighetsägare för ett köpcentrum. Att en av fastighetsägarna var för ett köpcentrum 

var känt från början. Däremot var skillnaderna mellan dessa två typer inte kända i detalj från 

början. Genom intervjuerna gick det att utläsa att det finns skillnader mellan fastighetsägare till 

kontor och bostadshus och fastighetsägare för köpcentrum. Fastighetsägare av köpcentrum är 

inriktade på att bedriva handel, se bilaga 7 för mer information angående detta.  
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4.3  Kundernas åsikt angående IMS 

Genom intervjuerna som genomfördes med fastighetsägare gick det att få fram deras åsikter om 

IMS. Där var flera fastighetsägare omedvetet överens om hur IMS system ska se ut samt fungera. De 

ansåg att det bör vara ett användarvänligt system och att det ska vara lätt att använda. Systemet bör 

dessutom vara lätt överskådligt, där t.ex. en lista med alla hissarna finns och de är röd- eller 

grönmarkerade beroende på om det är något fel eller inte. När väl något inträffar vill samtliga att ett 

meddelande om det ska skickas via mejl eller sms. Meddelandet bör vara lätt att läsa vad som är det 

exakta problemet. De åsikterna som fastighetsägarna kom fram med är något som jag själv anser 

vara bra för att produkten ska bli så bra som möjligt. Deras åsikter och idéer kommer att 

presenteras för Safeline och sedan får de välja vad de vill göra med informationen. 

 

4.4  Försäljningssätt för IMS 

Innan arbetet hade startat var tanken att IMS borde säljas som en tjänst och kunde skulle då 

månadsvis betala för detta. Anledningen var att fler kunder skulle investera i produkten om de ”fick” 

hårdvaran och sedan betalade en summa per månad. Under arbetets gång framgick det av 

intervjuerna med fastighetsägarna att de ansåg att 1000 kronor för enheten och sedan ett 

abonnemang på 20-25 kronor per månad inte är mycket. Prisuppgifterna för IMS är framtagna av 

Safeline själva och de tror att de siffrorna inte kommer att ändras alltför mycket. 

Efter att de potentiella kundernas7 åsikter framkommit om produkten och dess pris (se bilaga 4-7) 

blev alternativet att sälja IMS som en tjänst mindre aktuellt. Om IMS ska kunna säljas som en tjänst 

kommer abonnemangsavgiften att behöva höjas. Att det behöver ske beror på att företaget behöver 

få in pengar för att täcka tillverkningskostnaden för själva enheten och kostnaden för att sköta om 

databasen och servern. Om månadsavgiften skulle höjas finns det en risk att kunder inte är lika 

intresserade längre då de kanske anser att blir för dyrt. Hur mycket som månadsavgiften skulle 

höjas gick inte att beräkna helt, en uppskattning skulle vara på några hundra kronor. 

Det alternativ som borde vara lämpligast blir att sälja IMS som en systemlösning, där kunden 

betalar för själva enheten och sedan en mindre avgift per månad för att Safeline har hand om 

databasen. Kunden skulle då betala ca 1000 kronor för enheten och 20-25 kronor per månad. 

Anledningen till det grundar sig framförallt i fastighetsägarnas och hisservicebolagsens åsikter. 

Deras åsikter är väldigt viktiga eftersom det är de som eventuellt kommer att investera i IMS i 

framtiden. 

 

 

  

                                                             
7 Fastighetsägare och hisservicebolag 
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4.5  Kostnadsbesparingar för preventivt underhåll 

Att beräkna möjliga kostnadsbesparingar som blir med preventivt underhåll är väldigt svårt att 

utföra. Genom intervjuerna med fastighetsägarna kunde ett antagande tas om eventuella 

kostnadsbesparingar som blir. Samtliga tillfrågade ansåg att det var väldigt svårt att säga om det går 

att uppskatta kostnadsbesparingar för preventivt underhåll. Att driftstoppen minimeras och någon 

eller några hissmaskiner kan sparas in kan vara några besparingar som uppkommer. De anser också 

att det uppkommer mjuka värden, som att kunderna blir nöjda, vilket kommer vara svårt att mäta. 

Utifrån informationen från intervjuerna går det att se att det eventuellt kan bli kostnadsbesparingar 

med preventivt underhåll. Men några exakta värden för kostnadsbesparingar som kan uppkomma 

av preventivt underhåll gick inte att underlag för att beräkna. 

Kostnadsbesparingar för preventivt underhåll är ett lämpligt och viktigt fortsatt arbete för analysen 

av produkten IMS.  Men det har inte inkluderats i det här arbetet eftersom det har varit utförd 

under en begränsad tid. 

 

4.6  Produkten IMS potential 

 Samhällets perspektiv 

I samhället i stort skulle produkten IMS underlätta på flera plan samt få saker att hålla igång. Hissar 

som står still påverkar människor på flera olika plan. Det finns människor som på grund av ett 

handikapp eller ålder har svårt att gå i trappor. Står en hiss stilla kan det bli väldigt förödande för 

dessa människor, då de inte kan ta sig dit de vill. Om produkten IMS fanns installerade i de flesta 

hissar skulle det kunna bli så att driftstopp i hissar undviks eller upptäcks i god tid. Potentialen för 

IMS ur ett samhällsperspektiv kan vara stor, just för att den kan se till att hissars livslängd blir 

bättre och ökar samt att driftstoppen kan minimeras. Ett samhälle där hissar sällan står still, skulle 

vara ett samhälle med ett litet problem mindre. Produkten IMS skulle göra att samhället kan rulla 

på och de olika transporterna via hissar fungerar utan större problem. 

Ur samhällets aspekter kan produkten IMS även användas och underlätta industrin, då produkten 

kan tillämpas inom industrin och lasthissar. Det här examensarbetet har inte belyst detta och därför 

har inte dessa kontaktas för att utfrågas.  

 Branschens perspektiv 

I kapitel 3.8 Resultat framgår det tydligt vad produkten IMS har för potential i branschen, men det 

tåls ändå att upprepas. Produkten IMS kommer att ha stor potential inom två branscher, hiss- och 

fastighetsbranschen. Att så är fallet grundar sig mest i vad de intervjuade företagen själva har sagt 

om IMS potential. De flesta sa att IMS skulle underlätta för dem jämfört med den situation som de 

har idag. Den största anledningen till detta är att fel, något som kärvar och liknande kan meddelas i 

god tid. Det gör att underhållet av hissarna effektiviseras och driftstoppen förhoppningsvis 

minimeras. 
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4.7  Arbetets validitet och reliabilitet 

4.7.1  Validitet 

Validitet betyder att man undersöker ifall  man pratar med rätt personer för just det arbetet som har 

utförts. De fastighetsägare som har intervjuats för det här examensarbetet valdes ut genom 

Safelines kontakter och förslag samt med hjälp av branschorganisationen Fastighetsägarna. När 

valet var gjort på vilka företag som skulle kontaktas var det sedan en fråga vem som skulle 

intervjuas. Samtliga personer som deltog i intervjuerna arbetade som technical manager, teknisk 

förvaltare eller el sakkunnig på projektavdelningen. Det visar på att de arbetade huvudsakligen med 

samma sak eller med ansvar för liknande funktioner. Deras arbetsansvar och svar de gav under 

intervjuerna visar även att de var rätt personer att prata med för det här arbetet.  

De personer  från hissbranschen som intervjuades valdes ut med hjälp av en kontakt via Safeline 

och inledningen av de båda intervjuerna visade att båda har stora och liknande erfarenheter inom 

hissbranschen. De två respondenterna har arbetat som hissreparatör och montör under flera år och 

båda har arbetat många år i branschen. Genom deras liknande arbetserfarenheter, antalet år i 

branschen samt att deras svar har i huvudsak samstämmigt innehåll tyder på att även de var 

rätt personer att prata med under arbetet. 

Sammanfattningsvis tyder det på att resultatet av intervjuerna bör ha god validitet och det grundar 

sig i det som nämndes ovan. 

 

4.7.2  Reliabilitet 

Med reliabilitet menas om svaren som uppkommit är samstämmiga eller om de skiljer sig åt. I 

bilaga 4-9  framgår det hur de olika respondenterna svarade under intervjuerna.  Genom att 

analysera och jämföra de olika svaren gick det att se ett visst samband mellan vad de olika 

respondenterna svarat. Flera svar visade stora likheter med varandra och anledningen var att 

respondenterna jobbade med samma eller liknande saker, se föregående avsnitt.  Det finns även 

standarder vad det gäller service och underhåll av hissar vilket också gör att svaren blir väldigt lika 

varandra. Genom att funktionsansvaret för hissar har liknande innehåll på olika plaster. 

Samstämmigheten i svaren visar därför på arbetet även har en god reliabilitet i tillägg till god 

validitet.  Det är inte något som är förvånande eftersom hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 
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4.8  SWOT-analys 

En SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel som går ut på att man ska försöka hitta de styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker vid en översikt av en produkt eller ett företag. En sådan här typ av 

analys kan användas av olika typer av organisationer och företag. Den här analysen kommer att 

anpassas för det här examensarbetet, däremot kommer endast riskerna och svagheterna ur analysen 

att tas upp. Detta för att styrkorna och svagheterna med både produkten IMS och affärsmodellen 

tagits upp tidigare under rapporten. Det är viktigt att frambringa de svagheter och risker som finns 

då det är en fördel att hitta dessa då man vet vad som kan ske eller planera hur man bör undvika 

detta. 

4.8.1 Analys av produkten IMS 

Tidigare i rapporten framgår de styrkor och möjligheter som produkten IMS frambringar därför 

kommer dessa inte att nämnas. Först kommer de svagheter som finns med produkten IMS att 

diskuteras därefter kommer riskerna att diskuteras och båda kommer att presenteras i punktform. 

Svagheter 

 Produkten IMS tappar uppkopplingen då hissen befinner sig under markplan, vilket gör att 

det blir problem med uppdateringen. 

 

 Det finns flera metoder att lösa positioneringstekniken, vilket kan utgöra en svaghet då 

denna inte blir så säker och stabil som företaget vill eller att den metod som man väljer inte 

är tillräckligt bra. 

 

Risker 

 Att utvecklingen av IMS tar längre tid än vad som är planerat, vilket kan orsaka en 

fördröjning vid lanseringen av produkten. Det kommer även att orsaka stora kostnader för 

Safeline i och med detta. 

 

 Att ett missnöje kan skapas av hisservicebolag mot företaget Safeline på grund av den nya 

produkten IMS. Då vissa hisservicebolag kan anse att IMS kommer att utgöra ett ”hot” mot 

deras verksamhet genom att de kommer att övervakas hårdare än idag.  

 

 Att företaget Safeline inte lyckas få till alla som funktioner för IMS som det var tänkt från 

början. 
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4.8.2 Analys av den framtagna affärsmodellen 

Tidigare i rapporten visas och beskrivs den skapade affärsmodellen väldigt ingående och där 

framgår inte de risker och svagheter som finns med modellen. Därför kommer dessa att presenteras 

här i punktform. 

Svagheter 

 Intäkterna för företaget Safeline som har med produkten IMS att göra finns  i nuläget inte 

beräknade i någon kalkyl och det finns inte heller några  siffror på detta. Det enda som finns 

är ungefärliga siffror på vad kunden kommer att betala för själva enheten och 

månadsavgiften som de kommer betala . Att inte ha mer än en ungefärlig siffra på totala 

intäkter för produkten IMS eller inte ha en kalkyl över intäkterna kan vara en svaghet.  

 

 Precis som föregående punkt så finns det i nuläget inte någon beräknad kalkyl över de 

kostnader som produkten IMS har och det finns inte några siffror på detta. Den enda 

kostnaden som finns uträknad i dag är en utvecklingskostnad som är beräknad till 5 

miljoner kronor. Däremot finns det ingen kalkyl över de övriga kostnaderna som är 

månadskostnaden och tillverkningskostnaden för Safeline och produkten IMS.  

 

Risker 

 Att det vid tillverkning och lansering av produkten IMS visar sig att IMS kräver mer 

resurser än vad som inte framkom vid skapandet av affärsmodellen. Detta kan leda till att 

antagandet av resurserna och kostnaden för Safeline kommer att bli felaktig. Vilket kan leda 

till att affärsmodellen inte längre kan användas på ett fullständigt sätt som var tanken. 

 

 Att vissa kan anse att affärsmodellen inte är fullständig på grund av att det ej finns några 

kalkyler över kostnader och intäkter, utan att detta endast antas. 

 

4.9  Framtida arbeten 

Utveckling och tillverkningen av produkten IMS gör det enkelt att se andra användningsområden 

inom driftsäkerhet. Genom vederbörliga förändringar i sensorbestyckning och beräkningsalgotimer 

kan produkten anpassas för exempelvis rulltrappor, ventilationssystem eller pumpar. Om 

användningsområdena utökas behöver affärsmodellen anpassas till detta. Det eftersom fler 

användningsområden ger möjlighet till fler kunder och fler sålda systemlösningar, vilket skulle 

genera mer pengar. Det är viktigt för företaget Safeline att i nästa steg göra en detaljerad kalkyl av 

såväl som grund för välberäknad prissättning och kunderbjudande. 
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5 Slutsatser 

I denna rapport har en affärsmodell tagits fram(se kapitel 3.8) för företaget Safeline Sweden AB. 

Affärsmodellen är anpassad för den nya produkten IMS. Affärsmodellen baseras på svaren som 

framkommit av de intervjuer som genomförts under arbetets gång. Affärsmodellen som tagits fram 

föreslås Safeline med grund i resultatet från arbetet att använda som grund vid marknadsföringen 

av den nya produkten IMS.  

Produkten IMS föreslås också med grund i analysen i arbetet säljas som en systemlösning när den 

väl lanseras på marknaden. Förslaget att sälja den som en systemlösning följer det underlag 

intervjuerna som utförts ger, då åsikterna hos framtida potentiella kunder är viktiga och centrala 

och det gäller att få produkten IMS kommande marknadsföring och försäljning. I rapporten framgår 

det tydligt grunden för det som föreslås till företaget. Det framkommer även att det finns potential 

till kostnadsbesparingar som IMS kan frambringa. Det har inte analyserats som en del av arbetet.
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https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/bluetooth-technology-basics/low-energy
http://whatis.techtarget.com/definition/latency
http://www.hisselektronik.se/
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Bilagor 

Bilaga 1- Tabell med svaren från intervju 1 
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Bilaga 2 – Intervjudokument Fastighetsägare 

Intervjudokument1 -Fastighetsägare 

DEL 1 – TEKNIK I FASTIGHETER ALLMÄNT 
 
1. Hur ligger ni i framkant i ert tänkande och användande av teknik? 
(Hur kommer det sig att ni ligger i framkant?) 
 
2. Vad tycker ni är viktigt/det viktigaste med era fastigheter? 
 
3. Hur långt har ni kommit med användandet av den nya tekniken Internet of things? 
 
4. Hur tror ni att den nya tekniken kan effektiviera fastighetsbranschen? 
 
5. Och vilka andra möjligheter och utmaningar tror ni att den för med sig? 
 
6. Är ni öppna att göra nysatsningar? 
(T.ex. införskaffa ett helt nytt övervakningssystem till era hissar, eller närvarodektorer mm) 
 
7. Vad är det avgör att ni ska göra en nysatning på teknik?  
 
8. Var är viktigast-ökade tekniska möjligheter eller spara resurser och kostnader? 
(Alt. Varför/hur kommer det sig att ni inte är öppna för nysatsningar?) 

 

DEL 2 – HISSAR I FASTIGHETER  
 
1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 
(Hur övervakas hissarna i era fastigheter idag?) 
  
2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
b. Vad är oftast själva orsaken till dritstoppen? 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
(Hur påverkas ni ifall ett driftstopp inträffar och hissen blir stående?) 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en hiss? 
b. Vad gör att en hiss livslängd blir kortare än den planerade(på 25 år)? 
c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
(Den rekommenderade livslängden för en hiss är 25 år, hur moderna hissar har ni i era fastigheter?)  
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas drift? Skulle jag i 
sådant fall kunna få ta del utav detta? 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta med hissar? 

 
6. Vilka faktorer är det som avgör ett hissbyte? 
(Hur man väljer vilka hissar som ska renoveras och moderniseras?) 
 
7. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna mäta? 

 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
(Driftdata för hissar, har ni drift data som jag skulle kunna få titta?) 
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DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 
 
1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? 
(Vad skulle det innebär för er att servicebesöken sker enbart när dom behövs istället för som nu 
med fasta perioder(4-6 ggr per år)?) 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
b. Vilka är det som sköter underhåll och service av era hissar idag? 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
Finns det någon kostnadsdata för underhåll som jag skulle kunna få se på? 
(Kostnadsdata för underhåll, skulle jag kunna få se detta?(kunna klura vad det är i den som går att 
göra något)). 
 
4. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
 
DEL 4- Produkten IMS presenteras. 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på marknaden? 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
 
(4. Vad skulle det innebär för er att servicebesöken sker enbart när de behövs istället för som nu 
med fasta perioder?)  
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik vara för er? 
 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av utrustning? 
 
6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 
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Bilaga 3 – Intervjudokument Hisservicebolag 

Intervjudokument 2- Hisservicebolag 

1a. Hur sker övervaknningen av hissar idag?  
b. Är det aktiv övervakning eller skickas ett meddelande? 
    
2. Hur funkar hissystemen? Med service, underhåll osv? 
 
3. Vad innebär det för ett hissericebolag att servicebesöken sker enbart när dom behövs istället för 
som nu med fasta perioder 4-6ggr per år? 
 
3. Ungefär hur mycket tjänar en hisservicefirma per utryckning? 
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik ge? 
 
 
Produkten IMS: 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på marknaden? 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
 
4. Hur många utryckningar av hisstekniker kan undvikas med denna typ av utrustning? 
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Bilaga 4 – Intervju med familjebostäder 

Företag: Familjebostäder 
Person: Lars Nyberg 
Befattning: El-sakkunnig på projektutvecklingsavdelningen 
 
DEL 1 – TEKNIK I FASTIGHETER ALLMÄNT 
 
1. Hur ligger ni i framkant i ert tänkande och användande av teknik? 
Ligger i framkant, då de satsar mycket på energispar. 
 
2. Vad tycker ni är viktigt/det viktigaste med era fastigheter? 
De anser att säkerheten är viktig, hissarna ska fungera, ha ordning på hissarna och serva dom i tid. 
 
3. Hur långt har ni kommit med användandet av den nya tekniken Internet of things? 

- 
 
4. Hur tror ni att den nya tekniken kan effektiviera fastighetsbranschen? 

 
-  

5. Och vilka andra möjligheter och utmaningar tror ni att den för med sig? 
- 

6. Är ni öppna att göra nysatsningar? 
De följer normer, tillgängligheten, återför det bra som finns. 
Energi- växellåda, frekvensstyrningar, nya liner på hissarna. 
 
7. Vad är det avgör att ni ska göra en nysatsning på teknik?  
Som i allt annat så går utvecklingen framåt.  Det gäller både teknik, energi och miljö 
 
8. Var är viktigast-ökade tekniska möjligheter eller spara resurser och kostnader? 
Det är en blandning av dessa, de är villiga att satsa på nya tekniska möjligheter och samtidigt är det 
viktigt att spara resurser och kostnader. Se svaret på föregående fråga. 
 
Under denna intervju deltog även hisskonsulten Krister Hag, detta för att Lars Nyberg ansåg att en 
ännu mer expert på hissar behövde vara med.  

 
DEL 2 – HISSAR I FASTIGHETER  
 
1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 
Bostadshissar, i det här företaget, en hiss i trapphus i ett bostadshus då ringer folk direkt 
när det blir problem med hissen. Men det är inga driftlarm. I nyproduktioner så fungerar 
inte hisstelefonen alltid, då nätet inte går igenom de metallbelagda glasen som finns då 
signalerna inte går igenom. Flera hissar i en kontorsbyggnad(?), viktigt att få veta att det är 
driftstörning. Får inte reda på det lika fort där som i en personhiss, där hyresgästen blir 
mer drabbad. 
 
2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
Det sker ganska ofta. 
Om en hiss har obefogade stopp, eller att dörrarna är söndersparkade och det är sparka 
sönder och än tre stopp per år, ingen åverkan då är det är sjuk hiss.  
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
Vanligt fel som oftast inträffar på vintern är det blir massa smuts och grus vid dörren, 
vilket orsakar att dörren kärvar och tillslut går sönder. Då skäller hyresgästerna på 
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förvaltningen och detta är en åverkan på hissen. De vanligaste felen som uppstår i hissar är 
fel på dörrar och knappar.  
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
Det kostar oss massor, det är en hisservicefirma som sköter underhåll och drift av hissarna 
några och det kostar. Årsavgiften för att anlita servicefirman varierar beroende på hur 
mycket som fel som blir. 
Det är oftast till entreprenören(hisservicefirman), dit går telefonsamtalen om driftstopp. 
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
Det är att servicefirman ska underhålla hissarna och se till att de fungerar som de ska. De 
besöker varje hiss fyra gånger per år. 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar 
livslängden hos en hiss? 
Tidigare har livslängden för hissar varit längre men den har förkortas genom tiderna, detta 
för att det idag inte är några balkar utan det är plåt. T.ex. Frekvensomriktaren där finns det 
en garanti på 5 år men den går oftast går sönder efter 5-6 år.  
Livslängden beror på vilket område hissen är i, då en del hissar är mer belastade på vissa 
ställen. 
 
b. Vad gör att en hiss livslängd blir kortare än den planerade(på 25 år)? 
Det är främst elektroniken som blir föråldrad precis som övrig elektronik i samhället. 
Frekvensomriktade dörrmaskinen, styrsystemet påverkar också hissen då dessa får fel men 
anses inte påverka hissens livslängd(?). 
 
Det som är begräsningen idag, man bygger om hissar löpande. Då byter man ut elektronik 
komponenterna och behåller balkar och de delar som fortfarande är okej.  
 
C. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
När man kommer in på de stora drakarna inom hissbranschen, det finns fyra stora bland annat Otis, 
Kone, Schindler. De vill att man ska göra en så kallad ”full replacement”, som betyder att man byter 
ut allting i hissen, till och med hela hisskorgen som man tar ut. Man mäter sedan allting och en ny 
hisskorg byggs. Därefter monteras ny hiss in och sedan finns det då ingen teknisk beredning.  
Det är bättre att bygga om hissen än att byta ut hela hissen. 
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
Det har vi(på familjebostäder) och även ManKan hiss, de har bland annat en lista som visar vilka 
hissar som rekommenderas att byggas om inom 5 år osv.  
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta med hissar? 
Att få ett batterilarm, ett larm om att batteriet är påväg att ta slut och det så att man kan förebygga. 
Att ha en organisation som sitter och tittar på hissarna.  
 
6. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
Samma svar som på föregående fråga, fråga 5.  
 
7. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
(Driftdata för hissar, har ni drift data som jag skulle kunna få titta?) 
Se svaret för fråga 4. 
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DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 
 
1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
Det är ManKan som sköter underhåll och service av våra hissar, de måste sköta de regler som står i 
Boverkets regler. Förfrågningsunderlag på service har gått ut, sen finns det myndighetskrav. 
Fullservice(endast vid nyproduktion), annars utförs service fyra gånger per år. 
Det är periodisk tillsyn av hissar och vi får betala per gång, annars är det grundservice. 
All service/underhåll som kostar mer än 3000kr då får ManKan betala själva, men det finns 
insitament att man ser till att sköta underhållet av hissarna bra så blir det inga småfel. 
Familjebostäder har specat(stavning?) en lista med saker som ManKan måste göra. 
 
Fullserviceavtal finns men det är dyrbart och används mycket ut i Europa. Då betalar 
fastighetsägaren betalar en summa per hiss och år till servicefirman som är anlitad. 
 
Vid nyproduktion(bygge av nya fastigheter), ibland används hissen som bygghiss, man lindar in 
hissen så den skyddas. När den inte används som används som bygghiss ska en återställning av 
hissen ske. Ifall inte en återställning sker blir hissen som en 10 år gammal hiss. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
Det viktigaste är att det blir en bra entreprenör och vi nöjda med den som vi har i nuläget. 
Privata företag jobbar inte på samma sätt som kommunala, det finns, LOU som är en offentlig 
upphandling. 
 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? 
De besöker hissarna med fyra fasta tidpunkter varje år, ska helst besöka hissen mer än vid behov. 
Sköta en hiss kostar ca 7000 kr per år. 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
LOU upphandling och en förfrågan. Företaget ManKan klarar alla kriterier och har bäst pris. 
 
Stockholm stad, skickar ut enkäter till hyresgästerna och ställer flera frågor, då de vill veta vad 
hyresgästerna tycker och det är viktigt för Stockholms stad att den är bra och de vill ha koll på läget. 
 
b. Vilka är det som sköter underhåll och service av era hissar idag? 
Det är företaget ManKan Hiss AB som sköter underhållet och servicen av Familjebostäders hissar. 
 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
Se svaret tidigare. 
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
Finns det någon kostnadsdata för underhåll som jag skulle kunna få se på? 
Det är ingen på företaget som för detta, man har dock ifrågasatt det, man skriver bara på de papper 
som man får. Kostnadsdatan är spridd på de olika förvaltarna vilket gör det hela svårt. 
 
4. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
Det finns lokalt på hissarna och alla moderna styrsystem har det och detta går att se på hissarna. 
Med nyare hissar menas hissar som är 5-10 år gamla och på dessa går detta att utläsa.. Det finns 
tyvärr möjlighet att nollställa det och det händer att folk gör det, vilket inte är bra. 
 
DEL 4- Produkten IMS presenteras. 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Spännande, nyteknik är roligt att se.  
Erfarenheten säger att teknikövervakning tar över(?), men man behöver någon som sköter det. 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
Om man kan få ut någonting på det där, att man får information, har gränsvärden på det där. 
IP-uppkoppling, bredbandsnät, vore tryggare. 
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Repeterare, sitter i taket i hisschaktet. 
Helt borta är det inte att vi skulle satsa på det. Dock måste någon av entreprenörerna sköta den. 
Ett mejl eller liknande borde skickas iväg till dom när något uppstår, men även att fastighetsägarna 
får informationen. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
Det är möjligt att man kan få högre en driftsäkerhet och lägre servicekostnader, t.ex. att 
dörrmaskinen inte går sönder utan att den hinner fixas innan.  
Vi är villiga att testa produkten i ett nybyggt kvarter och är inte rädda att testa nya saker. 
  
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er ? 
Det skulle vara av värde för företaget att ha det. 
Men det är hisservicefirman som sköter det.  
Borde ha en person som jobbar med det och drar ner på kostnader, men det nog inte bli av. 
 
 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Det är svårt att säga. 
Vi har inte så mkt koll på våra befintliga utryckningar. 
 
Mankan, Ulf?, är en kontakt och där vet dem mycket. 
 
6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 
Har man tur att det blir en dörrmaskin som sparas, svårt att beräkna för drygt 600 hissar. 
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Bilaga 5- Intervju med Vasakronan 

Företag: Vasakronan AB 
Person: Birger Jonsson 
Befattning: Teknikenhetschef  
 
DEL 1 – TEKNIK I FASTIGHETER ALLMÄNT 
 
1. Hur ligger ni i framkant i ert tänkande och användande av teknik? 
Ligger långt fram och har många nya innovationer. 
I år(2016) är innovations år, som går ut på att man vill hitta nya tekniklösningar. 
 
2. Vad tycker ni är viktigt/det viktigaste med era fastigheter? 
Energiprestanda, vill att hyresgästerna ska få en så problemfri vardag som möjligt, att det ska 
fungera så bra som möjligt. Det är bra med nöjda kunder, helt enkelt. 
 
3. Hur långt har ni kommit med användandet av den nya tekniken Internet of things? 
Målet är att koppla upp till nya tekniskt system, så de kan ha koll på fastigheter, driftstopp. 
Men just nu så är de inte där än till 100 %. 
 
4. Hur tror ni att den nya tekniken kan effektivisera fastighetsbranschen? 
Generellt kommer IoT göra det lättare att sköta fastighetsdriften, köpa driften. 
Man kan då sitta var som helst och övervaka, vilket kommer underlätta och spara tid, går att snabbt 
koppla upp sig med en fastighet.  
 
5. Och vilka andra möjligheter och utmaningar tror ni att den för med sig? 
Se ovanstående svar! 
 
6. Är ni öppna att göra nysatsningar? 
(T.ex. införskaffa ett helt nytt övervakningssystem till era hissar, eller 
närvarodektorer mm) 
Om det är något som företaget tror på, de tycker att det är viktigt att ligga i framkant och är då 
villiga att testa nya saker. 
 
7. Vad är det avgör att ni ska göra en nysatsning på teknik?  
Att företaget tror tillräckligt på saken, det gör egentligen inget om de vet lite om produkten och att 
den är ny, de kan vara beredda att testa ändå. Detta kan då bli en affär för dom. 
Men de satsar inte på vad som helst dock. 
 
8. Var är viktigast-ökade tekniska möjligheter eller spara resurser och kostnader? 
Då blir det spara resurser och kostnader. 
 
Inför intervju 2 tyckte Birger att hans kollega Stefan Petterson var mer lämpad att delta i. Detta för 
att Stefan har mycket kontakt med Kone som sköter och server deras hissar.  
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Företag: Vasakronan AB 
Person: Stefan Petterson 
Befattning: Teknisk förvaltare 
  
DEL 2 – HISSAR I FASTIGHETER  
 
1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 
 
Felstatiskt är en sådan sak som man vill veta och det är dessutom det bästa sättet att mäta antalet 
driftstopp. Vi får då ett underlag att servicepunkterna är utförda. 
  
2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
Beror på hissen skick, vissa hissar har driftstopp en gång i veckan till hissar som har driftstopp en 
gång om året.  Så spannet ligger mellan en gång i veckan till 1 gång om året. Lasthissar har fler stopp 
medan en personhiss kanske inte har ett enda drift stopp. 
 
(Efter intervjun var utförd visade Stefan upp statistik som de hade i sina system, där gick det att 
utläsa att de har ca 4 driftstopp per hiss och år. Målet är att hålla det så lågt som möjligt.) 
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
Hissens åverkan, påkörda dörrar, överlast(att det är för många personer som åker i en hiss). 
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
Det minskar kapaciteten, och kunderna får gå i trapporna istället(vilket ibland kan vara väldigt 
många trappor) och det blir dålig stämning bland kunderna. 
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
Vi har valt en lösning och det ett fullösningsavtal, fullösnings avtal, Där ju färre driftstopp ju som 
blir desto mer pengar får hissfirman, dom servar enligt avtal. De följer trenden för antal stopp i 
hissen. 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en 
hiss? 
De elektriska komponenterna är det som påverkar livslängden, köper dålig kvalité på motorerna, 
den har ett antal cykler(cykler= åka upp och ned). Sätter in motorer som inte klarar?. Styr- och 
reglerteknik, själva datorn är något som också påverkar hissens livslängd då datorn föråldrar. Och 
den byts 2 gånger. 
 
b. Vad gör att en hiss livslängd blir kortare än den planerade(på 25 år)? 
Se föregående svar. 
 
c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
Antal driftstopp som hissen har samt tillgången till reservdelar, företagen ska lagerhålla reservdelar 
i 10 år.  Sedan så funkar inte en dator bra i 10 år och är också en faktor som avgör ett hissbyte. 
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
Sitter varje månad, kvartal och årsvis, besiktas en gång om året av en oberoende part som heter 
Inspecta, finns flera andra som t.ex. Dektra, varje hiss måste igenom besiktningen. Valt att köpa en 
konsult som sitter på stickprovsvis att underhåll. 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta i/med hissarna? 
Det finns inte så mycket utvecklat (inte så utvecklat), mäter driftstoppen, enkelt att mäta via 
systemet. I moderna hissar, finns det idag en övervakning som har koll på hur många gånger 
dörrarna öppnas och det går att se hur hissen mår på ett annat sätt än med enklare hissar.  
 
6. Vilka faktorer är det som avgör ett hissbyte? 
Redan svarat på tidigare. 
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7. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
Antalet reser som hissen gör, hur hissen stannar, så det går att försöka optimera hur hissen åker, 
energimässigt viktigt, så inte hissen åker tom och att det alltid är någon i hissen.  
 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
(Driftdata för hissar, har ni drift data som jag skulle kunna få titta?) 
Antalet stopp varje hiss har. 
 
DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 
 
1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
Vi har ett fullserviceavtal med Kone så dom sköter underhåll och servar hissarna. De får en fast 
peng per hiss och år. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
Att de inte får extra för hiss stopp, smörjpunkter och sköter Kone inte det så då får de själva betala 
för det och inte Vasakronan. 
 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? I sådant fall 
hur ofta sker dessa besök? 
De besöker på fasta tidpunkter och det är 4 servicebesök per år och det blir då en gång per kvartal 
och det gäller nästan alla hissar. Normalt sätt är sker det 4 gånger. 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
Konkurrensupphandling,  
 
b. Vilka är det som sköter underhåll och service av era hissar idag? 
Kone, se tidigare svar. 
 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
Det är kvalitén och förmågan att kunna leverera den servicen som krävs. 
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
Finns det någon kostnadsdata för underhåll som jag skulle kunna få se på? 
Det följer upp och har kontraktpartsmöten, en gång om året och där går vi igenom ekonomin med 
parter och Kone. 
 
4. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
Det finns inte, inte räknat personer, går inte att räkna personer, moderna kan räkna antal resor. 
 
DEL 4- Produkten IMS presenteras. 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Kan finnas en idé, använder Safeline, är övervakad, hisstelefonen är övervakad, mär du inte har kom 
i hissen. Det är ett enkelt sätt att i bostadshus.. 
Kone har en produkt där man kan hämta ut driftdata. Säkerställa en äldre hiss, de flesta 
hissprogram, vill ha det på bara ett ställe. 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
Ja, det kanske, inte omöjligt, inte generellt men däremot om man har problem med äldre 
styrsystem, 5 år livslängd kvar, kanske. Inte sätta in alla hissar. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
Vår vardag, jobbar med allting inom fastighetsunderhåll, mäktar inte med att titta på hissen. Kone 
skulle kanske kunna gå in och är mer intresserade. Vasakronan är beställare och ser om det är 
rimligt antal fel. Lejt ut till skötsel att använda den informationen. Kan funka.   
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4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er ? 
Vi är nyfikna, stor kundpåverkan, hissar och entréer möter kunder, hissen inte funkar, dålig 
kapacitet, inte vara så reaktiv. Få indikation, så absolut. Nu bygger system måste någon felanmälan 
att på ett enkelt system. Enkelt sätt, rött å grönt. En överblick, en elektronisk rondering. Det skulle 
vara något för oss. 
 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Kan nog halvera det iallafall, i kundnöjdhet tjäna på det. 
 
6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 
Det är ju mjuka värden, det kostar oss inte mer än bad will att de inte sköter sitt underhåll, inte lätt 
att förhandla topphyror. Det är inte så enkelt än.  
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Bilaga 6 - Intervju med Lundbergs Fastigheter 

Företag: Lundbergs fastigheter 
Person: Jimmy Ekström 
Befattning: Teknisk förvaltare 
 
DEL 1 – TEKNIK I FASTIGHETER ALLMÄNT(utförd 25/4-2016) 
 
1. Hur ligger ni i framkant i ert tänkande och användande av teknik? 
Ligger långt i framkant, tycker att de ligger på en bra nivå utan att då vara bäst eller sämst. 
Satsar på Ekonomisk besparing, sköter driften via webben osv. 
 
2. Vad tycker ni är viktigt/det viktigaste med era fastigheter? 
Värdeökandeåtgärder(t.ex. få upp priset på sina hyror), jobba med driften, mm. 
 
3. Hur långt har ni kommit med användandet av den nya tekniken Internet of things? 
Det är lite olika från hus till hus. 
Har en typ av övervakning som är uppkopplad, 3D-bilder. 
Tjänster via internet, internet bokade tvättstugan(boka via nätet, har en tag för att ta sig in i 
tvättstugan och kommer endast in där när man har sin tid). 
Som anslagstavla, Visual(?) i entrén, där det finns hyresinformation, telefonbokning. 
I vissa fastigheter idag betalar man för varmvattnet, och då kan man gå in på tablån och se hur ens 
egen förbrukning ligger till. 
 
4. Hur tror ni att den nya tekniken kan effektivisera fastighetsbranschen? 
Tror att tekniken kommer att effektivisera fastighetsbranschen, som allt så är det en mognadsfråga. 
Fastighetsbranschen ligger inte alltid i bräschen, det finns potential att ta vara på det mer, då man 
kan koppla IoT till belysning, ventilation mot webben.  
 
5. Och vilka andra möjligheter och utmaningar tror ni att den för med sig? 
Se ovan! 
 
6. Är ni öppna att göra nysatsningar? 
(T.ex. införskaffa ett helt nytt övervakningssystem till era hissar, eller 
närvarodektorer mm) 
Först i bräschen, varit med i olika testanläggningar och då kunnat utvärdera om det är något att 
satsa på, man har även varit med och lånat ut sina fastigheter till förfogande för tester, dessa var 
bland annat utförda av studenter.  
 
7. Vad är det avgör att ni ska göra en nysatsning på teknik?  

Det ska vara vetenskapligt kostsamt om det skulle sluta med att nysatsningen inte blev bra. De 

skulle till exempel inte låta sig bygga en helt ny ventilationsanläggning som kostar flera miljoner 

som sedan kanske inte fungerar. Utan mer saker som är ekonomiskt försvarbart att testa, tex någon 

ny tjänst mot kunderna. Det ska helt enkelt vara ekonomiskt. 

8. Var är viktigast-ökade tekniska möjligheter eller spara resurser och kostnader? 
Det är en symbios, tekniska bra saker. IoT gör att allt blir mer uppkopplat, sparar energi med ny 
teknik, effektivt. Skulle säga att det är en blandning av detta som är viktigast. 
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DEL 2 – HISSAR I FASTIGHETER  
 
1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 
Antal drifttimmar, att servicefirman kan göra någon typ av tag vid sin senaste service.  Sen såklart 
om man kan få indikation på om olika rep, kugghjul eller liknande behövs bytas ut. För att kunna 
planera det, kunna planera underhållet och minimera akuta stopp. 
 
2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
Det finns vissa som vi kallar strul hissar som ofta har problem och driftstopp, det gäller speciellt 
gamla hissar. Men antalet driftstopp varierar från hiss till hiss. 
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
Den senaste tiden så har det varit problem med flera innerdörrar, ibland är de automatiska, ibland 
manuella. Med manuella har det varit problem att den inte stängs andra problem är att det kommer 
skräp vid skenan och då går inte dörren igen helt heller eller att dörröppnaren är trasig. 
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
Vi påverkas av att våra hyresgäster blir missnöjda, då det ibland tar tid att ringa ut hissfirman och få 
ut dem i tid och de kommer inte alltid på stuts. Vilket gör att hissen blir stående och hyresgästerna 
tvingas ta trapporna vilket skapar missnöje tillslut.  
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
Inte mer än, dörrarna de är ju sådana, byter dörrarna bara för det. Kretskort, byta. Gör vad vi kan, 
handlar. Gamla de snurrar på. 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en 
hiss? 
Det som vi upplever påverkas hissens livslängd är inte hisskorgen då det inte är något fel på den. 
Däremot påverkas elektroniken då det oftast inte finns reservdelar till äldre hissar. Skaffar man tex 
en ny motor så behöver man oftast skaffa ny elektronik.  
 
b. Vad gör att en hiss livslängd blir kortare än den planerade(på 25 år)? 
Att det sker mycket transporter, tex budfirmor som kommer med pallar och kanske knäcker till 
någon dörr. Personhiss funkar bättre och har oftast längre livslängd en en transporthiss. 
 

c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 

Energin är något man tittar på om man ändå ska byta hiss, vi har ju ofta avtal med en servicefirma 
och den nya tekniken vad man kan få in. 
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
Det enda vi har är Inspecta protokollen, sen finns loggbok på plats i hissmaskinrummet, så vi har 
inte mer än Inspecta protokollet. 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta med hissar? 
Att kunna mäta hur många gånger en dörr öppnas och stängs skulle vara viktigt att mäta. Tillbaka 
till det förebyggande underhållet som jag pratade om tidigare, så att undvika akuta stopp.  
 
7. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
Att man kan mäta dörrarna, och kunna mäta slitage på motorer och sådant. 
 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
(Driftdata för hissar, har ni drift data som jag skulle kunna få titta?) 
Se tidigare fråga. 
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DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 
 
1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
Via en hissfirma och via ett avtal som vi har med dem. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
Vi har precis bytt servicefirma på våra hissar, så det är viktigt att de underhåller, att de åtgärdar och 
kommer tid, vilket var problemet med den förra firman vi hade. 
  
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? 
De har fyra besök per år och hiss, förra avtalet som de hade var ett fullservice. Det avtalet de har dag 
så ingår en viss andel service/underhåll ingår ett visst antal men vi betalar för reservdelar. 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
Referenser och pengar. 
 
b. Vilka är det som sköter underhåll och service av era hissar idag? 
ManKan Hiss AB 
 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
Referenser och pengar. 
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
Dålig på det, generellt. Gjorde uppföljning när vi skulle byta men inget vi gör årsvis. 
 
4. Finns det någon kostnadsdata för underhåll som jag skulle kunna få se på? 
Måste säga pass på den frågan tyvärr(?) 
 
5. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
Nej, det har vi inte. 

 

DEL 4- Produkten IMS presenteras. 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Jätteintressant. Erbjöd några provhissar som de fick ha som en demo. 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
Ja, det skulle vi. Huvudhissarna, i detta kvarter, flödet av människor kommer in där ska de vara i 
drift. Hissar mer känsliga för drift. Initialt göra så sen kanske ha det på alla. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
Det tror jag. Speciellt uppföljning av servicebesök och statistik över hur hissarna används. 
 
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er? 
Jo det alltid så här med, alltid statistik göra något bra av det. Har andra system får man det proffsigt 
leverat. Få skickat mina 5 hissar med mest, kan man få en proffsigt lätt presentation som hänt under 
dagen. Automat generat sammanställning. 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Vet inte hur många vi har idag, passar. 
 
6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 
Svårt, men tror på det. Tror mest på det att minimera driftstoppen. Nöjdare kunder, svårt att mäta.   
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Bilaga 7 – Intervju med Unibail Rodamco 

Företag: Unibail Rodamco 
Person: Lilit Khachatryan 
Befattning:  Technical Manager Mall of Scandinavia 
 
 
DEL 1 – TEKNIK I FASTIGHETER ALLMÄNT 
 
1. Hur ligger ni i framkant i ert tänkande och användande av teknik? 
Väldigt ny byggnad(köpcentrum), vilket gör att vi ligger i framkant i alla möjliga produkter, det 
senaste och är väldigt uppdaterade.  
 
2. Vad tycker ni är viktigt/det viktigaste med era fastigheter? 
Vi är lite annorlunda än andra fastighetsägare, vi ser oss mer som ett handelsföretag, inriktade till 
att bedriva handel, få mer folk till centrum, mer försäljning hos butikerna. Underhåll är väldigt 
viktigt, värdet av fastigheten. Hur underhållet sker, vilket skick den är i. Kommersiell och teknisk 
drift. 
 
3. Hur långt har ni kommit med användandet av den nya tekniken Internet of things? 
Det finns en avdelning i Frankrike, då det är Frankrike som äger företaget. Den avdelningen ligger 
framkant it infrastruktur. Allt ifrån närverket som hyresgästerna, allt som man ser ute i centrumet, 
som behöver data används av detta. Ett och samma nätverk som övervakar detta. Wifi är väldigt 
viktigt för kunderna som besöker köpcentrumet och det finns rutiner där man mäter styrkan på wifi 
och detta görs en gång i veckan. Interagerar alla typer av system, samma styrdator från samma 
skärm använder utrustning, om det blir några fel, söks det igenom gemensamt. 
 
4. Hur tror ni att den nya tekniken kan effektivisera fastighetsbranschen? 
Det är klart, digitaliseringen är i fullgång och det förändrar allt. Det är människors beteende och hur 
man använder som kan göra att man inte använder den nya tekniken. Men det ändras redan idag, 
ventilationen, belysningen och det mesta styrs genom IoT. Det ställer höga krav, branschen måste 
vara beredd. Företag som driver köpcentrum är inte lika framåt. 
  
5. Och vilka andra möjligheter och utmaningar tror ni att den för med sig? 
Inte duktig på data, svår bransch att förstå sig på. Ganska krångligt även om jag jobbar mycket med 
installation och system. Ganska svårt att förstå sig på alla typer av internet LAN, WLAN, hur de 
fungerar, det är en hel vetenskap. 
 

6. Är ni öppna att göra nysatsningar? 

Absolut, vi gillar att testa saker. 

 
7. Vad är det avgör att ni ska göra en nysatsning på teknik?  
All satsning måste dra någon lönsamhet med sig, måste hitta lönsamhet någon annanstans, men vi 
tjänar pengar. Som kommersiell aktör vill man tjäna pengar i det långa loppet. 
 
8. Var är viktigast-ökade tekniska möjligheter eller spara resurser och kostnader? 
Det är en kombination av dem. 
 
 
DEL 2 – HISSAR I FASTIGHETER  
 
1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 
Vill veta när det är fel på hissen, vill ha ett larm som säger till när det är fel. Det finns olika typer av 
hissar, olika typer av larm och man avvaktar eller lagar på en gång. 
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2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
Vi har väldigt nya hissar så det är inga större fel på dem, det som blir är åverkan då de tex blivit 
påkörd av lastvagnar mm. 
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
Åverkan. 
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
Verksamheten påverkas i allra högsta grad, om laster ska upp till oss, påverkas vi jättemycket. 
Hissarna inne i centrumet, där ska ingen stå stilla längre än 10 min. Vill erbjuda våra kunder det 
bästa, det ställer krav på oss och på Kone. Jobbar förebyggande. 
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
Service regelbundet, vi har köpt in stort lager av reservdelar, så vi har ett reservdelslager. Andra 
centrum, t.ex. Täby Centrum har driftpersonal från Schindler på plats, vilket är väldigt ovanligt, 
tekniker jämnt på plats. Olika mekanismer att jobba med för att minimera stoppen. 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en 
hiss?  
- 
 
b. Vad gör att en hiss livslängd blir kortare än den planerade(på 25 år)? 
- 
 
c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
- 
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
- 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta med hissar? 
Mäter det mesta man kan mäta idag och anser att detta räcker. 
 

7. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
Inte utav det vi mäter idag, inte så insatt. 
 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
(Driftdata för hissar, har ni drift data som jag skulle kunna få titta?) 

- 

DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 

1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
Kone är det som sköter service o underhåll. Entreprenad, servar hissarna så livslängden bibehålls, 
de kommer och kontrollerar att de gör servicen.  Beställer extra besiktigning, statusbesiktning, tittar 
att Kone gjort det som de ska. Efter 5 år görs en garantibesikning, den är mer för att 
kostnadsreglera. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
Identifiera behovet, vad har de hissarna behov just då, allt är nybyggt, andra typer av 
fastighetsägare, olika typer av hissar. Från olika tider, identifiera av servicenivåerna för de olika 
hissarna försöka anpassa servicen. 
 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? 
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Fasta tidpunkter, när det är driftstopp sker det vid behov. 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
Köpt en byggnad total(?), PEAB det är de som har förhandlat, vi har inte påverkat valet. 
 
b. Vilka är det som sköter underhåll och service av era hissar idag? 
Kone. 
 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
Hissarna måste anpassa till verksamheten man vill bedriva, t.ex. stryktåliga hissar om det är hård 
logistik trafik. Uthålliga hissar, livslängden ska vara lång, själva kostnaden i livslängden, köpa 
installera och drifta en 20 år. Total kalkylen är viktig för oss. Vilken leverantör vi köper ifrån, är 
utländsk ägda, tvungen att välja vissa saker.  
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
Absolut. Fakturorna, vi läser igenom dem, vilka kostnader som avses och kan ifrågasätta vissa 
frakturer och få veta varför. Eventuell analys av varje hiss, kolla upp och förebygga. 
 
4. Finns det någon kostnadsdata för underhåll som jag skulle kunna få se på? 
- 
 
5. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
- 
  

DEL 4- Produkten IMS presenteras. 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Låter väldigt intressant och spännande, slutanvändaren. Vad är det för typ av data? kodad typ?. 
Användarvänlig, det ska inte krävas värsta kunskapen för att kunna tolka datjan. 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
Absolut. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
Absolut, det skulle det göra. 
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er? 
Framförallt driftsäkerhet, värdet i det. Ekonomin, spara i större underhållskostnader. 
 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Halveras förhoppningsvis. 
 
6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 
Om man skulle räkna med en halvering så lär det vara halva kostnaden i princip. 
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Bilaga 8 – Intervju med person 1 inom hissbranschen 

Namn: Roger Wickman 
Befattning: VD  
Företag: Hisselektronik AB 
 
Tidigare jobberfarenheter: 
 

 1989 började han jobba som montör på Kone 

 1994 jobbade han som ombyggare av hissar i Tyskland 

 Jobbat på testavdelningen på Kone i Kista. 

 Blev övertalad vid start av Hisselektronik årsskiftet 1996/1997 för att jobba med 
hissproduktion 

 Jobbat på Liftkartell SA i Barcelona hjälpte till att förbereda företaget att ge sig ut på den 
Europeiska marknaden. 

 År 2007 jobbade som supportchef på Safeline 

 År 2010 var han med och startade upp Hisselektronik igen 

 Nu är han VD på hisselektronik 
 
Sammanfattningsvis går det att utläsa att han har mycket erfarenhet i hissbranschen och har god 
vetskap i hur allting fungerar. 
 
 
1a. Hur sker övervakningen av hissar idag? 
Mest spartanska, man får ett larm/meddelande, en kontroll om att hissen stannat, inte vad som 
orsakat stoppet, det går en driftsignal till servicefirman. Dock kan inte alla använda det. 
Monitoring via, monitoring inte så väl utbyggt, fjärruppkoppling hela tiden, ingen vill lägga en 
kostnad på en övervakad hiss. Övervakningen sker med hjälp av datauppkoppling av något slag eller 
någon vanlig trådad övervakning LAN. 
  
b. Är det aktiv övervakning eller skickas ett meddelande? 
Aktiv, ligger uppkopplade hela tiden. Det är BinMos kompletterande övervakning där vi ligger 
uppkopplad och ser hur och när varje hiss stannar. 
    
2. Hur funkar hissystemen? Med service, underhåll osv? 
Servicen baserad årligen, den speglar inte någonting, service för hissar är inte den samma som för 
bilar. Då bilar servas vid behov och hissar vid fasta tidpunkter. Och servicen för hissar är 
datorbaserat och servicen görs 4 gånger per år, då kvartalsvis. Ibland kanske en viss hiss endast går 
en gång om dagen och då känns det ganska onyttigt med 4 tidpunkter för service. 
 
3. Ungefär hur mycket tjänar en hisservicefirma per utryckning? 
Vanlig firma tenderar att sälja sina serviceavtal väldigt lågt för att kunna få in mer pengar på 
reservdelar. Vilket gör att servicen dras in för att få hitta fel och byta ut dem. 
  

4. Vad innebär det för ett hisservicebolag att servicebesöken enbart sker när det 
behövs istället för som nu med fasta perioder 4-6ggr per år? 
De kan planera sina inköp mycket bättre, istället för att ta felet när felet kommer. 
Planera sina servicebesök, inköp och vad som ska göras. 

 

5. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
ge? 
Inställningen hos servicefirmorna är ganska enkelt det därför att de inte vill se sådant. De flesta 
serviceavtal, är som ”falskspel”, då serviceavtalet säljs billigt för att sedan kunna ta in reservdelar 
och serva oftare. Men de skulle kunna vinna på det av den anledningen att de kan presentera för?? 
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att det servas och det behövs service. Lättare för hissfirman att påvisa att hissar går så pass mycket 
att det krävs fler än fyra service besök. 
 
Produkten IMS presenteras: 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Gillar idén, bra början i det långa loppet, får till allt reell data för analys. Tror att, bra för slutkunden 
och fastighetsägarna/servicefirmorna kommer få rapporter, det blir mer påtalat, det går att få saker 
bytta och de får svar på varför saker går sönder. 
 
Bra att med dörrmaskinen, att veta hur många gånger dörren öppnas och stängs och att kunna se 
när den får sämre värden.  
 
Att beräkna livslängden på en hissdörr, väljer livslängd utifrån antal cykler, beroende på så väljer 
man kraftigare eller mindre rullar beroende på livslängden. 
 
2. Är detta något som ni(hisservicefirmor) skulle kunna tänka er att införskaffa när 
den kommer ut på marknaden? 
De skulle investera i det, det är intressant.  
Jobbar man t.ex. med 30 hissar så är det bra att få tillgång till rapporter.  
De jobbar mot slutkund, slutvärden, tydligt, antal resor, datan blir konstiga. 
Hur vida den fastighetsägaren kan ta den datan, får en faktura. Har någonting att ställa krav på. De 
vill ha det, dock beror det på hur enkel presentationen blir. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er(hisservicefirmorna) jämfört med den situation 
som ni har idag? 
Helt klart att de måste användas, det är en vana att köra ut på besök fyra gånger om året och säljer 
till lägstbjudande. Fragment? mot kund, lättare att diskutera av det. 
 
 
4. Hur många utryckningar av hisstekniker kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Med fullt uppkopplat system som kan känna?, kan säga direkt en tredjedel. 
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Bilaga 9 – Intervju med person 2 inom hissbranschen 

Namn: Roger Betzen 
Befattning: Beredare/Projektansvarig 
Företag: Hisselektronik AB 
 
Tidigare jobberfarenheter: 

 

 År 1979 började han jobba som lärling.  

 Jobbade sedan några år som hissreparatör. 

 Därefter jobbade han som felsökare och då är man första personen på plats vid hissen vid 
fel. 

 År 1997 började han som service arbetsledare och var detta i 6 år. 

 År 2003 hamnade han i leveransledet och jobbade på Hissmekano i 7 år med att leverera 
saker till hissfirmor. 

 År 2010 började han jobba på Hisselektronik AB, där han jobbar som projektansvarig och är 
dessutom en av delägarna i företaget. 
 

Utifrån hans många år inom hissbranschen, hans kunskap i att jobba som 
reparatör/montör/felsökare gör att han är en pålitlig källa för hur branschen fungerar och deras 
åsikter om produkten IMS.  
 
1a. Hur sker övervakningen av hissar idag? 
Det finns idag och är ofta hisstelefonen som pro larmar om något händer.  
Sedan finns det special övervakning, något som företaget säljer är styrsystem och något som kallas 
för BinMos(?). Med den övervakningen går det att se driftdata och kan styra hissarna på avstånd. 
 
b. Är det aktiv övervakning eller skickas ett meddelande? 
Det finns system som själv talar om när ett fel uppstått, då det går att ställa in övervakningen på 
vissa saker i hissen. Då skickas det ett meddelande då just den delen av hissen har problem eller gått 
sönder.  Detta finns som tillval på våra produkter, men detta är inget öppet system, utan det är ett 
specifikt styrsystem och mjukvara. 
 
2. Hur funkar hissystemen? Med service, underhåll osv? 
Fastighetsägarna har ett servicekontrakt med en hisservicefirma. 
I avtalet står det vilken typ av service som ska tillhållas, vilket intervall servicen ska ske osv. 
 
Incitament av fel finns det vissa som har, där det gäller att sköta de smörjpunkter som finns och 
detta sträcker sig över en tid.  Förstår inte varför man väljer ett sådant avtal, kan inte vara så 
lönsamt. 
 
3. Ungefär hur mycket tjänar en hisservicefirma per utryckning? 
Enklaste avtalet som finns idag heter SH886, där man utför fyr besök på år och hiss samt att enkla 
fel ingår att servicefirman ska åtgärda utan extra kostnad. Vid enkel justering skickas inga fakturor 
till fastighetsägaren. Däremot debiteras andra jobb där man bytt ut något som är dåligt, 
kostnaderna blir då för materialet och arbetstiden att åtgärda detta. 
Men ungefär 3000 kr per utryckning.  
 
4. Vad innebär det för ett hisservicebolag att servicebesöken enbart sker när det 
behövs istället för som nu med fasta perioder 4-6ggr per år? 
 
Enklare typ av bostadshissar skulle i vissa fall behöva färre antal besök än vad som är inskrivet. 
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Hissar med hög belastning typ sjukhus eller i höghus så kan det antal besök behöva ökas till mer än 
de fyra besök som är bestämda. Det skulle innebära att de kan prioritera de hissar som behöver 
tillsyn oftare. 
 
5. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
ge? 
Definitivt skulle det vara av värde för hissfirman. 
Jag jobbade de sista fyra åren med att vara övergripande funktion sam och jobbade då med att hitta 
återkommande fel och förstå orsaken till det. Då var det inte datoriserat utan allt stod i mappar som 
man fick bläddra igenom, leta och läsa. 
 
Produkten IMS: 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Tror att det är en produkt som man skulle kunna sälja, dock beror det väl lite på prislappen. 
Bevakningen och administrationen sköter hissfirman och kan då bli de som säljer produkten till 
fastighetsägaren. 
 
2. Är detta något som ni(hisservicefirmor) skulle kunna tänka er att införskaffa när 
den kommer ut på marknaden? 
Avhängset dels priset och på hur marknadsföringen utförs. 
I Sverige och bland svenska företag är de väldigt konservativa. Det är svårt att sätta en ny produkt 
på marknaden och få den att sälja. Oavsett om produkten är riktigt bra, möter behovs och är 
prisvärd så spelar det ingen roll. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er(hisservicefirmorna) jämfört med den situation 
som ni har idag? 
Tror det, det kan då gå att planera servicen och om produkten fungerar som det är tänkt kommer 
den att underlätta för hisservicefirmorna. 
 
4. Hur många utryckningar av hisstekniker kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Har haft statistik som är gammalt, men det är av den delen av branschen. 
Tror att de flesta har ett snitt på sju besök per hiss och år, några av dessa borde gå att undvika med 
produkten. Det kanske skulle kunna förebygga ca 10-15% av besöken och då gäller det att man 
agerar på den varningen som kommer. 
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Bilaga 10 – Transkribering av intervjun med Familjebostäder 

1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 

Krister: Om jag ska svara då så har bostadshus eller en bostadshiss med det här företaget, då har 
man en hiss i trapphuset eller hur? Vad händer när den stannar? Då ringer folk direkt, det finns 
inget, som jag ser det så har familjebostäder inget sådant att man har något driftlarm. 
 
Lars: Det enda larm vi har är hisstelefon och den har vi problem med GSM, dålig täckning. Kom på 
något där då skulle du gräva guld. 
 
Krister: Det är ju de här näterna går ju inte igenom de här metallbelagda glasrutorna, vad heter det? 
 
Lars: Låg energiglas. 
 
Krister: Metallbeläggning på då går ju inte signalerna igenom. Men alltså har du flera hissar, i 
kontor eller någonting då är det ju absolut, då är det ju viktigt att man får reda på att det är 
driftstörning på en av hissarna. Annars märker du inte det, man bara tycker att jädrar vad det varit 
köigt ett tag, ja det har ju varit körigt här nu. Man upptäcker efter 14 dagar att en hiss i gruppen 
stått still utan att man vet om det. De andra, kanske tre jobbar och den fjärde den står still där så vet 
man ju inte det då. Men däremot på en bostadshiss, ett bostadshus där det bara finns en hiss då får 
ju hyresgästerna spelet efter 20 minuter, om den inte kommer så ringer de direkt.  
 
Lars: Finns det andra saker, övervakning, så man kan förebygga? Se överhettning och lite sådana 
saker. 
 
Krister: Jag har jobbat för länge, är för luttrad för att tro på at man med de där övervakningarna 
som man bara trycker, alltså blir för krångligt att hålla igång det. Vem ska kontrollera att den är i 
drift? Det som finns på hisstelefoner idag är ett batterilarm, det är ju lag på det att den kontrollerar 
batteriet. 
 
Lars: Vi satte in i hydralhissar då körde vi ju med driftlarm bara för att den inte gick ner tillräckligt 
till stam plan. 
 
Krister: Batteritrycket. Det har med temperatur, sådant här man kör med en hydralhiss upp och ner 
då blir den lite högre sen så står den på natten, om temperaturen sjunker då går oljan ihop. Men nu 
kom vi av oss. 
 
Lars: Det bästa larmet är alltså hyresgästen. 
 
2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
 
Lars: Det händer ganska ofta. 
 
Krister: Jag har min uppfattning ganska klar, att om en hiss har obefogade stopp alltså om folk 
sparkar sönder en hiss eller ställer en resväska i dörren då går inte hissen. Men om hissen har mer 

har mer än tre stopp per år som inte har personlig åverkan då är det en sjuk hiss. Då ska den, de har 
t.ex. ManKan, som ni jobbar ihop med, det har de i sina system att den där hissen har det varit 
mycket fel då skicka dit en special kille. 
 
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
 
Lars: Ett fel som är ganska vanligt på vintern är att det kommer in så mycket skit vid dörren. Vet 

inte hur många gånger ManKan ringer om det. Jag ringer och skäller på förvaltningen måste städa. 
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Krister: Men det går ju lite utanför, det är det här jag kallar åverkan. Alltså det är det vanligaste felet 
på en hiss det är dörrar och knappar det är där vi människor är med och petar. Jag har ju, vi har ju 
hissar på Huddinge sjukhus som vi satte dit för, jag tror det är 10 eller mer än 10 år sedan. Bara 
truckar gjorda som vanliga hissar. Förut hade man, om man tar den historien, på Huddinge sjukhus 
så hade man kedjan nere under i kulvertarna gick en kedja som man krokade på alla sängar och 
mattransporter, allt gick där nere, det där funkade inte. Då satte man in elektriska truckar då böt 
man ut sådana lyftdon för de för det här till vanliga hissar, men de kunde även kommunicera med 
truckarna. Så i vanliga fall är det bara truckarna som skickar signaler, inga människor som gör 
någonting. Går man dit på garantibesiktning efter 5 år så tror man att hissen är sprillans ny. Det ser 
nytt ut allting, det är att man håller på med dörrar, knappar och lite åverkan också. Grus i spår har 
försökt genom åren att hitta på lösningar, man har ju ett spår ner det sticker ner en lite plastbit med 
metallskiva som går fram och tillbaka. Häller man i en kaffemugg med grus där så stannar det. Vi 
har öppna spår då går det inte för bra, det går inte att brandklassa dörrarna. Gömda spår, dem 
kostar 4000 kr per plan, 10 plan 40 000 kr, nej. Vi har försök med. Ofta längst ned har man störst 
problem i bostadshus, man ska egentligen lägga hissen långt ifrån ytterdörren, ha skrapgaller för att 
få bort gruset under fötterna. 
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
  
Lars: Kostar familjebostäder en jäkla massa pengar det här. Men vi har ju drift och underhåll 
regelbundet av hissarna så förhoppningsvis sköter den här firman det de ska göra. 
 
Krister: De har ju en entreprenör i det här fallet ManKan, dit går telefonsamtalen så att då är det ju 
en ekonomisk historia. Ni får ju betala när det är tillräckligt mycket kaos alltså även om det, 
årsavgiften är ju beroende på hur många, skulle det inte vara så behöver de inte betala så mycket.  
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
 
Lars: Just det här med att den här servicefirman att de ska underhålla våra hissar så at det 
egentligen inte ska vara några problem. De ronderar, löpande underhåll, fyra gånger per år och hiss. 
 
Krister: Dessutom så är det att köpa rätt produkten är en viktig parameter bland annat de här 
standarderna, att man både håller ner priserna och får en bra produkt så att säga t.ex. Safeline. Lite 
idiotiskt att det finns endast en bra hisstelefon i Sverige, borde finnas fler. 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en 
hiss? 
 
Krister: Jag håller på och bygger om eller det gör jag inte alls det utan förfrågningar går ut på hissar 
på Strandvägen de är byggda 1925 så det där med 25 år kan man diskutera. Men det är ju så att 
livslängden har ju förkortats, genom att allting har ju blivit räknat. Förut när de här Grayham 
Brothers ch Asea och dem då när man skulle ha en axel så var det ju ingen som kunde räkna på en 
axel. Man tog ju till, man hade ju axlar som var grova och de håller i evigheter balkar och sådant. 
Idag de här hissarna, de hissar vi får idag det är ju bäckad plåt, det är ju inga balkar utan böjd plåt. 
 
Lars: De här frekvensomriktarna har vi ju garanti på 5 år när det har gått 5 år eller 6 år då börjar de 
gå sönder. Så vi har bytt ut 30-35 stycken. 
Det beror lite på område också, vi har ju olika områden, vissa områden är mer belastade vad det 

gäller skadegörelse och allting. Vi hade problem att tag att folk på något sött tog sig in på hiss taket 
och snodde SIM-korten, de var ju öppna kort så det kunde vem som helst använda. Sen fick 
hisservicefirman in stora räkningar på det. Även Stockholms hem var drabbade utav detta. 
 
Krister: Men nu har ni ju låsta kort.  
 
b. Vad gör att en hiss livslängd blir kortare än den planerade(på 25 år)? 
  
Krister: Elektronik, alltså hur gammal är din tv brukar jag fråga. Du, vad är det som är 
tidsbegränsande idag? Det är frekvensomvandling på dörrmaskinerna det är det som styr, 
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frekvensomriktarna har vi pratat om tidigare, styrsystemet, det vanliga styrsystemet som tar in 
information från knappen, säger att nu står hissen och kör ner. Inga större problem här. 
 
Lars: Någonting som jag upplevt vara ett problem, har pratat med servicefirman, är att det är långa 
leveranstider på vissa reservdelar. 
 
Krister: Kone har ju sitt lager, om en knapp går sönder, någon slår sönder knappen och man 
behöver en ny så har de lager i Holland. Min käpphäst är alltid, det är för billigt att transportera 
saker, det handlar för mycket om det. Finland, Kones fabrik ligger lite utanför Helsingfors och sen 
ska de ha grejer till Sverige t.ex., vet ni var man kör grejerna då, då kör man dom först till Tyskland 
till en stor avlastningsterminal och lägger det på en stor hamn där och sedan skickas det hit. Det är 
billigt, det är mycket billigare att transportera därifrån då de har många båtar lastade som ska köra 
därifrån. Det värsta jag har varit hört, jag var i Växjö för många år sedan på en hydraulcylinder 
fabrik, finns ju vissa hissar som är hydrauliska det kanske du känner till, långa styrcylindrar flera 
meter höga. Då gick jag runt där på GMV hette fabriken och tittade, den här ska ju till Högdalen vad 
roligt sa jag.  Då såg jag att det var någonting med dem, fick en konstig reaktion. Då sa de att det ska 
först till Milano, frågade varför då, jo den ska dit och samlastas med maskineriet så lastar de ihop 
dem där för att sedan skickas till Högdalen. Värsta är att rören som de gör av rörcylindrarna som de 
gör av från Milano. Därför säger jag att det är för billigt att transportera, skulle vara kilometerpris 
och viktklass belastat. 
Min uppfattning är elektroniken som är begräsningen idag, utan då måste man, vi byter ut, bygger 
om hissar kontinuerligt. Då byter man ut elektronisk komponenterna egentligen, försöka bibehålla 
balkar och rörliga delar om de är okej. Då får man minst lika bra komfort och får lika bra livslängd 
som den hade från början. 
 
c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
 
Krister: Då kommer man in på det hör då som de stora drakarna, du kanske inte känner till det men 
det finns ju fyra stora drakar i världen. OTIS är störst sen tror jag att det är Kone, Schindler från 
Tyskland men OTIS är absolut störst. De vill att man ska göra ”full replacement” som de kallar det, 
de vill lyfta ut, rensa ut schaktet helt och hållet till betongytan och så skickar de ner måtten till 
Italien. Är väldigt enkelt så får de upp en ritning så här blir hisskorgen, ingen teknisk beredning i 
Sverige längre. Det blir dyrare att göra på det här sättet och jag hävdar att det blir kortare livslängd 
och min käpphäst miljömässigt. 
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
 
Lars: Det har vi, de som har gett oss det är alltså ManKan Hiss, vårt serviceorgan. De har gjort en 
lista bland annat på om man rekommenderar att bygga om en hiss inom en 5 års period. 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta i/med hissarna? 
 
Lars: Kolla på de här frekvensomriktarna alltså om man sätter något så att man märker att 
temperaturen går upp på dem. Det var ju lite det här som Krister var inne på det här med 
batterilarm och att förebygga. 
 
Krister: Jag tror ju att det är liksom, elektronik och sådant där, när går en tv sönder, jo en vacker 
dag när du slår på den så ”poff”. 
 
Lars: Sen måste man ju ha en organisation som sitter och tittar på det där och det vet vi ju hur det är 
på värmesidan. Oj här är massa larm, cleara bort dom bara. Det här har vi ju varje vecka det är 
jobbigt så vi tar bort det. Det händer faktiskt oftare än man tror. 
 
Krister: I sådant fall kan man tänka sig, det har ju t.ex. Kone och dem, de får ju in och tittar på 
antalet starter och bedömer sin service utifrån det. Behöver man åka som du nämnde fyra gånger, 
när jag började med hissar då åkte man varje månad till hissarna och servade, sen blev det varannan 
månad och nu är det upp i. Alltså Kone om de har en standard hiss då är det två gånger om året som 
de gör förebyggande underhåll. Däremot så är det ju så att antalet starter sliter ju då på hissarna 
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mera då man ju då ha förebyggande underhåll, beroende på om du sätter in en hiss i en 
trevåningsfastighet och sedan så är det ingen som åker då behöver man ju inte åka dit och serva 
den.  
Hissen slits mer med tom last respektive fullast, halv last är det som är optimalt. Det är då lika tungt 
att lyfta endast motvikten som att lyfta fullast. Det är alltid dumt att hissen går tillbaka till ett visst 
plan, energimässigt och slitagemässigt borde hissen stå kvar dit den åkt. 
 
6. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
 
Se fråga 5. 
 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
 
Se fråga 4. 

 

DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 

1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
 
Lars: Det finns ju vissa grejer som Boverkets regler med en lista, sen vet jag inte om ManKan har 
något extra eller något sådant där. 
 
Krister: Ni har ju ett förfrågningsunderlag på service som har gått ut och det står det ju då att för det 
första så ska de följa myndigheternas krav. 
 
Lars: Det sker fyra gånger per år och hiss. Det ju fullserviceavtal och sedan har väl Boverket 
någonting. 
 
Krister: Men jag tror inte ni har fullservice. 
 
Lars: Nej, just det är nu vid nyproduktion bara som vi har det. 
 
Krister: Det finns sedan gammalt, periodisk tillsyn och det är det enklaste då ringer ni till 
hissfirman och säger att det är något strul med den där så får ni betala för det varje gång. Sen finns 
det grundservice och det tror jag att ni har. 
 
Lars: Sedan var det något special med förra avtalet med ManKan att allt det som överskred 3000 
kronor eller något sådant där fick ManKan betala själva. 
 
Krister: Ett incitament att om man sköter hissen bra så blir det inga småfel, t.ex. inga lås som hakar 
som man smörjt dom eller dörrstängare. Fullservice är väldigt dyrbart och är väldigt vanligt ute i 
Europa. Man kanske pröjsar 15000–20000 kronor per år och hiss och ingår allt, det är samma som 
att leasa en bil. 
 
Lars: En annan grej också vid nyproduktion då är det ofta eller ibland så här att man använder 
hissen som bygghiss, man kör massa skit inne i korgen. Man klär in korgen så att man ska skydda 
korgen, men då har Krister här skrivit in i vår standard att används den som bygghiss ska man byta 
rullar och allt. 
 
Kriser: En återställning efter bygge kallas det. Men den blir aldrig som ny, man försöker göra i 
ordning.. 
 
Lars: Det var någon som sa att när vi inte gjort det där så är hissen som 10 år gammal. 
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Krister: Absolut den är 10 år gammal. Den används ju med..de sätter ju upp stommen bara, in med 
hissen säger dem. Så kör de skottkärror och bruk, det är som en bygghiss. Det har blivit kutym i 
Sverige att göra så. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
 
Lars: Jag ser det som är viktigt är att det är en bra entreprenör och det har vi med ManKan hiss. Jag 
tycker de är suveräna. 
Bolagen ligger ju LOU och det kan ju påverka, vi måste ju göra en bra LOU upphandling. Där ska 
man ju klara alla kriterier och ha lägst pris, så kan man få vem som helst, vi pratar även byggare. 
 
Krister: LOU eländet. 
 
Lars: Så det jag tycker är viktigast med avtalet är att det är att få en bra entreprenör. 
 
 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? I sådant fall 
hur ofta sker dessa besök? 
 
Krister: Det ska vara fasta tidpunkter, vid behov då är det ju liksom att hissen stannat. 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
 
Lars: Det gick ut på en LOU upphandling alltså, en förfrågan och de klarade alla kriterier plus att de 
hade bäst pris. Ekonomin är ju en sak, sen har vi ju Stockholm Stad, vi gör ju enkäter och frågar 
våra hyresgäster vad det tycker. Deras åsikt är rätt viktigt för vår ägare Stockholm stad att den är 
bra. 
 
b. Vilka är det som sköter underhåll och service av era hissar idag? 
 
Det är ManKan Hiss Av som sköter underhåller och servicen av hissarna. 
 
Här blev det tekniskt strul, det var strul med inspelningen och det som diskuterades 
under fråga 2c, 3,4 och presentationen av produkten IMS var son bortspolad. Okänt 
varför detta skedde. Så denna transkription kommer tyvärr inte vara helt 
fullständig på grund av detta. 
 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
 
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
 
 
4. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
 
DEL 4- Produkten IMS presenteras. 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
 
Krister: Jag tycker det kan vara spännande skulle jag säga. 
 
Lars: Som Krister säger ny teknik är spännande att de. Erfarenheten säger att mycket av det här 
med teknisk övervakning så ska det vara någon som håller koll på det för vår del är det ju ManKan.  
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
 
Lars: Beror det lite på organisationen eller vad säger du Krister? 
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Krister: Alltså organisationen, jag tror inte man behöver någon om man nu kan få ut det här, få ut 
någonting, att vi har en drift… Att accelerometern får ut att det är en störning så här i sidled helt 
plötsligt vid den här hissen. Och att det här, får man ett sms, mejl eller information, inte att någon 
ska gå in och titta och bläddra det går ju inte. Men däremot om man har gränsvärden, så 
Familjebostäder kan lägga upp och få gränsvärden att den där hissen inte gått å ett dygn, vad är det 
där. 
Om du har IP-uppkoppling på det där, det borde vara ganska tryggt, det är ju jätteproblem med 4G 
idag. 
 
Lars: Tror att just för hissen så skulle man kunna ha en repeterare, skulle kunna ha på hiss taket, 
uppe i hisstoppen. Där skulle man ju kunna lösa det på ett enkelt sätt för då har man även en 
operatör. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
 
Krister: Möjligt att man kan få högre driftsäkerhet helt klart, absolut. Kan man få en signal om att 
den här dörren håller på att revichera. 
 
Lars: Då skulle man kunna få en lägre servicekostnad om de är där i tid. 
 
Krister: Ja absolut, det kan ju vara ett sådant grej att dörrmaskinen inte går sönder helt enkelt. 
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er? 
 
Lars: Det skulle ju bolaget ha men idag har man ju inte bestämt vad man ska göra, hur man ska 
göra. Om man har en person som jobbar med att dra kostnader då kan ju fp det. Men frågan är… 
 
Krister: Det kommer aldrig bli verklighet. 
 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
 
Lars: Vi har ju egentligen inte så mycket koll på hissarna. 
 
6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 
 
Krister: Har man tur då, att en dörrmaskin som klarar sig så ska man ju dividera ut det på flera 
hundra hissar. Hur många har ni? 
 
Lars: Vi har ca 600 hissar då. 
 
Krister: Så det blir svårt att uppskatta det exakt. 
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Bilaga 11 – Transkribering av intervjun med Vasakronan 

1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 

Stefan: Alltså övervakningen, det e ju felstatistik är ju en sådan sak. Det är väl det bästa sättet att 

mäta antalet driftstopp, det är ju ett sött att mäta då. Sen behöver vi ett underlag på att 

servicepunkterna är utförda. 

2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
Stefan: Det beror ju på skicket på hissen då, så det kan vara allting från en gång i veckan till en gång 
om året. Beroende på vad hissen är, är det en lasthiss där du ska köra in med lastpallar och då har 
du fler driftstopp. Är det en personhiss som inte har så mycket belastning då kanske du inte har ett 
enda driftstopp på ett år då. Men jag skulle ju kunna visa, vi följer ju upp det, så jag skulle kunna 
visa ett diagram sen när vi är klara.  
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
Stefan: Åverkan, påkörda dörrar, överlast, man kliver in för många i en hiss. 
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
Stefan: Då minskar ju kapaciteten i fastigheten och kunderna tvingas att gå i trapporna och då blir 
det lätt dålig stämning om du ska gå sju trappor. 
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
Stefan: Vi har valt en lösning med ett fullserviceavtal, vilket gör att ju färre driftstopp ju mer pengar 
tjänar hissfirman då. Så att det finns ett incitament för dem att serva hissar, För om de server enligt 
serviceboken så går hissen så länge det inte är åverkan och åverkan får de ju betalt för. Men det 
andra är fast så får de åka 5 gånger till en hiss ja då tjänar de inte lika mycket pengar som att de får 
om de åker en gång. 
 
Caroline: För jag vet ju att annars så tjänar 
 
Stefan: på varje driftstopp. Så då finns det inget incitament att serva hissen. Men när det finns ett 
incitament så att de fläker trender för antal stopp på hissen och vi följer också i våra system. 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en 
hiss? 
Stefan: Nuförtiden är det dem elektriska komponenterna plus att det börjar bli… ja om du köper 
dålig kvalité på motorer alltså det kommer in, man har ju ett antal cykler beroende på var hissen då 
ska gå någonstans så dimensionerar du en hiss med ett antal cykler som den ska åka upp och ner då. 
Och då sätter man kanske in motorer som inte klarar dem cyklerna. Men framförallt om du köper en 
kvalité hiss så är det styr- och reglerutrustningen, datorn helt enkelt, precis som din dator så blir 
hissens dator föråldrad lite för snabbt, så du kommer antagligen behöva byta styrsystem kanske två 
gånger per under motorns livslängd.   
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c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
Stefan: Det är ju antal driftstopp som styr och tillgång till reservdelar så att det just, det här med att 
det inte går att få tag i reservdelar efter 10 år. 10 år måste man ju lagerhålla eller det är väl kutym att 
man lagerhåller delar i 10 år efter att du slutat tillverka produkten då. Men just på datorsidan, så att 
kom med din dator 10 år gamla laptop och försök få den lagad. Det funkar ungefär likadant i 
hissbranschen.  
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
Stefan: Ja, vi får ju rapporter, så att vi sitter ju varje månad, kvartal och årsvis då på olika nivåer och 
följer upp fel och underhåll då plus att alla hissar besiktas en gång om året utav ett oberoende organ 
då som ackrediterad i vårt fall använder vi Inspecta, men det finns några som heter Dekra. Det är 
ungefär som bilbesiktning då, så att varje hiss måste igenom ”bilbesiktningen” en gång om året då, 
så därför har vi en oberoende part som tittar. Plus att vi har valt att köpa en konsult då som tittar på 
stickprovvis på att underhållet sköts på våra hissar då. 
 
Caroline: Finns det någonting som jag kan titta på sen? Något exempel? 
 
Stefan: Det skulle vi kunna titta, kan slå igång datorn när vi är klara så kan jag se vad vi hittar. 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta i/med hissarna? 
Stefan: Alltså det är ju inte så utvecklat men det vi mäter är ju driftstoppen. För det är ju enkelt att 
mäta via vårt felhanteringssystem då så att det andra blir mer en sammanställning av 
servicepunkter och sådant då. Men moderna hissar som man installerar u då, där kan man få 
övervakning så att den vet hur många gånger som dörrarna öppnats och sådant då. Så att det blir 
mer och mer att du kan följa upp. Höghusen, dem där Hötorgsskraporna där sätter man in ett 
övervakningssystem så där kan du då se hur många gånger dörrarna har gått och hur hissen mår då 
på ett annat sätt än i en enklare hiss. 
 
7. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
Stefan: Det är ju antalet resor som hissen gör och hur den stannar för det är ju där man försöker 
optimera nu hur många resor gör hissen. Dels är det energimässigt och få hissen att åka så att inte 
en hiss åker tom, det är det som man alltid att det ska vara någon i hissen så att den gör effektiva 
resor.  
 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
Stefan: På antalet stopp har vi ju.. 
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DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 
 
1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
Stefan: Alltså vi har ju ett fullserviceavtal med en hissfirma som heter Kone då. Så Kone hissar 
sköter våra fullserviceavtal så de får en fast peng per hiss och år. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
Stefan: Ja, det är ju att de inte får extra för hisstopp om det inte är ren åverkan utan dem, det finns 
ett incitament att faktiskt serva hissarna så att det finns ju smörjpunkter som ska skötas och sköter 
man inte det då går saker sönder och då får dom betala det. Så vi behöver inte betala slitdelar för att 
de inte sköter underhållet då.  
 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? I sådant fall 
hur ofta sker dessa besök? 
Stefan: Fasta tidpunkter. 
 
Caroline: Hur ofta sker dem? 
 
Stefan: Man kan säga att det är fyra servicebesök per hiss så det är en gång i kvartalet, på de flesta 
hissarna. Sen finns det hissar då som kanske har upp till sex gånger men det normala är fyra. 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
Stefan: En konkurrensupphandling. 
 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
 
Stefan: Kvalitén och förmågan att kunna leverera servicen. 
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
 
Stefan: Det följs upp på kontraktspartsmöten heter det i vår värld, så där går vi en gång om året går 
vi igenom ekonomin då för service utav alla hissar i Vasakronan Stockholm ihop med partner och 
Kone. 
 
4. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
 
Stefan: Vad menar du med brukarstatistik? 
 
Caroline: Hur många som använder hissarna? Eller hur ofta hissen går? 
 
Stefan: Nej, alltså det har vi faktiskt inte, så att vi har ju inte räknat personer då. Men moderna 
hissar då där skulle du kunna få ut hur många resor hissen har gjort då men inte hur många, vi vet 
ju hur många som jobbar i huset, men säg att du har, vi har ju en del vårdbolag då. Läkarhuset i 
Hötorget så vet vi ju inte hur många patienter då, men vi har inte stått och räknat. 
 
(Presentation av produkten IMS, frågan om han känner till Safeline svarar han ”Pratar vi 
hisstelefoner, så ja”.) 
 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
 
Stefan: Nej, men alltså det kan nog finnas en idé. Vi har ju Safeline eftersom det är ett öppet 
kommunikationsgränsnitt just för hisstelefoner och den är ju övervakad. För det tog jag inte upp 
men det är också en viktig punkt, att hisstelefonen är övervakad, så att man får ett larm när man 
inte har kommunikation i hissen då.  
Men det är ett enkelt sätt i bostadshus och lite sådant då så att nu har du, byter du till ett modernt 
hissystem sen är det ju alltid att få ut till antingen molnet eller någonting. Så att hissfirman som i 
vårt fall Kone, dem har ju en produkt i sina produkter om dem, som man kan hämta ut driftdata 
ifrån då. Men just om man vill säkerställa en äldre hiss som man då inte vill bygga om eller 
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någonting men jag tror att de flesta hissprogram, moderna, kommer få den lösningen redan så att 
då, man vill bara ha det på ett ställe. 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
Stefan: Alltså vi är ju nyfikna, för att det har ju stor kundpåverkan. Alltså hissar och entréer är det 
första som möter en kund då. Om inte hissarna fungerar eller att det blir kö ut på gatan för att det är 
dålig kapacitet eller en hiss som står väldigt mycket då så att det är ju roligare att inte vara så reaktiv 
då.  Så att kan man då få en indikation på att hissdörrar strular och håller på så absolut. 
 
För nu bygger ju systemet på att någon måste felanmälan hissen att hissen står och det blir ju 
ganska relativt så kan man då vara lite proaktiv så är det ju absolut bättre då och på ett enkelt sätt 
kunna göra, för om man gör ett sådant system beroende på hur det ser ut i molnet. Då måste man 
ha ett enkelt sätt med glada och ledsna gubbar eller rött och grönt, menar nu har jag tio hissar i det 
här systemet och då går jag in och tittar att alla är gröna. För du orkar inte gå in en och en utan du 
måste se en överblick som sagt. Så du gör en elektronisk rondering av dina hissar istället för en 
fysisk rondering. Det skulle kanske kunna vara någonting för oss för vi jobbar ju med värme och 
kyla och styr- och reglerteknik för det och fläktar då och där försöker vi få en elektronisk rondering 
så vi inte behöver gå in på allting eller en larmlista en lite mer överskådligt. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
Stefan: Nej alltså grejen det är att vår vardag, vi jobbar ju med allting inom fastighetsunderhåll då 
och det finns så många ställen att gå in på så att vi, man mäktar inte med att gå in och sitta och titta 
på just hissen så gör man inte. Men däremot om man då, vår hissfirma skulle säkert som Kone hiss 
då dem har ju en egen produkt då men de skulle kunna gå in, de är mer intresserade av själva 
hissen.  Vi är ju mer kontrollerar att vi som beställare får det vi köper och att det är ett rimligt antal 
fel på våra hissar då. Men eftersom man kan säga att vi har lagt ut på driften på hissarna då. Så det 
är mer för skötselfirman att använda den. 
Men absolut tror jag att det kan funka, det är en… 
 
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er? 
- 
 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Stefan: Ja, alltså du kan nog, säg att du inte halvera det i alla fall. 
 
Caroline: Skulle ni tjäna på att det halverar? 
 
Stefan: Ja, i kundnöjdhet absolut. 

 

6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 

Alltså det är ju mjuka värden, det blir ju inte, det är ju inte så att det kostar oss pengar mer än bad 

will att vi inte sköter vårt underhåll och det såklart är inte så lätt att förhandla topphyror när hissen 

står så att folk får ta trapporna så men att sätta ett värde på det med kronor och öre är inte så enkelt 

skulle jag säga men.. 

 
 

 

  



 
 
 
 

82  |   
 

Bilaga 12 –Transkribering av intervjun med Lundbergs Fastigheter 

1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 
Jimmy: För mig, alltså vad vi vill veta om hissar eller? 
 
Caroline: Ja, alltså vad vill man veta om hissen för att övervakningen ska vara bra? 
 
Jimmy: Exempel det som vi skulle vilja vet skulle ju vara hur många gånger, alltså hur säger man, 
antal drifttimmar eller vad man nu kallar det. Jag skulle vilja veta antalet drifttimmar, sen kan ju 
vara senaste service. Att man har, att serviceföretagen gör någon typ av tag att det finns elektroniskt 
att de har varit där liksom. Idag finns det kanske något block där som de i bästa fall fyller i och så 
fyller de inte i och så säger man att de inte varit där och de säger att de visst varit där. Sen är det ju 
såklart om man kan få indikationer då vilket, på olika rep och kugghjul och motorer börjar få 
förslitningsskada. Att man i god tid, för att hisstoppen är ju så jäkla tråkiga. Amen ibland har vi ju 
bara en hiss, det blir ju liksom kaos. Är det sju, åtta våningar liksom. Så kan vi liksom få 
indikationer på att nu måste det byta något och göra det planerat än att den står och så blir det 
leveranstid på delar. Det viktigaste för oss skulle jag säga det är väl egentligen att kunna planera 
underhållet och minimera akuta stoppen. 
 
 2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar?  
Jimmy: Vissa sådana strulhissar, lite grann de här gamla modellerna, vi har ju några på strandvägen 
som krånglar som satan. Och sen bygger vi ju upp de nya och dem bara går och går. Men alltså vi 
har ju, jag har faktiskt ingen super, det varierar jätte jättemycket mellan hissar, olika. Som jag sagt, i 
sådana här hus. Tog du hissen upp? 
 
Caroline: Nej det var upptaget så jag gick upp. 
 
Jimmy: Apropå hissar, men det är ju liksom en hundra år gammal hiss liksom även om vi har 
moderniserat elektroniken bakom så är det någon dörr som inte går igen och någonting pajar. Jag 
har svårt att säga några siffror. 
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
Jimmy: Alltså det som jag upplever som har varit på sista tiden är den där innerdörren, de där nya 
lagkraven. Att dem där krånglar, ibland har vi automatiska och de fastnar och ibland är det ju, den 
här som är här är ju en sådan här manuell. Och då stängs den inte helt eller så hoppar den ur spår, 
så ligger något skräp i sådan här där man drar och då klickar det till så går den inte igen sista 
centimetern och då startar inte hissen. Så dörrar generellt skulle jag uppleva är… 
 
Caroline: Det har jag också märkt när jag varit ute är att det är mest dörrarna som, det är dörrarna 
som är största problemet liksom. 
 
Jimmy: Ja, någonting händer som, sen så… 
 
Caroline: Det kan förstöra ganska mycket. 
 
Jimmy: Sådana där dörröppnare då pajar dörröppnaren så kan man inte stänga till hissen 
ordentligt. Så nej dörrar både inre och yttre. 
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
Jimmy:  Det är ju mer det, hur säger man missnöjda hyresgäster skulle jag ju säga och det tar ju tid 
för oss att ringa ut hissjouren och hissfirmor och..De kommer ju inte alltid på stuts utan man måste 
ringa och tjata liksom. Men det största det är ju våra hyresgäster. Betalar man högre hyra för 
kontorsbyggnad inne i stan så förväntar man sig ju att det ska funka. De kan ju ha transporter eller 
leveranser liksom. 
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 



 
 
 
 

83  |   
 

Jimmy:  Nej, alltså inte mer än så. T.ex. vi pratade ju om dörrarna innan de är ju sådana, de är ju 
liksom, vi byter dörrarna bara för det. Däremot så har vi ju, typ strandvägen där hade vi problem 
med, där var det något annat med kretskort då tillslut fick vi byta men det var ju väldigt dyrt. Men 
det blev att planerat byte för att minimera driftstoppen. Så vi gör ju vad vi kan men det handlar ju 
också om pengar oftast. Vi byter ju inte ut hissar och hela paketet, det är inte ekonomiskt 
försvarbart.  
 
Caroline: Nej, när jag pratade med hissfolk också hissarna blir ju inte bättre av att byter ut hela 
heller, det blir ändå bättre att byta ut smådelar för då håller den ju längre än att byta ut hela hissar. 
 
Jimmy: Ofta de äldre i sig så är det rätt bra grejer. Alltså den nya är ju mycket teknik, behöver ju 
inte vara så himla mycket bättre de gamla snurrar på.  
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en 
hiss? 
Jimmy:  Alltså det som vi upplever är ju själva hisskorgarna i sig är det ju inget fel på utan det är ju 
elektroniken ju. Att det är ju den som blir dålig och sen, då slutar, det finns inga reservdelar ska jag 
säga. Och då blir det så här att jag måste byta elektroniken, ja men den nya elektroniken då vill de 
ha en ny motor för att de är självstyrda. 
 
b. Vad gör att en hiss livslängd blir kortare än den planerade(på 25 år)? 
Jimmy:  Skulle jag säga, att det är mycket, det är mycket transporter, alltså budfirmor kommer med 
pallar och sådant där så kör de in och knäcker någon dörr. En personhiss med bara personer skulle 
jag säga funkar mycket bättre än där vi har mycket transporter med bud. 
 
c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
Jimmy:  Energin är såklart en viktig aspekt om man ändå ska byta, sen är det nog inte, alltså vi har 
ju ofta avtal med en hiss, men den firman som har. Det är ju energin och den nya tekniken om man 
kan få in. 
 
4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
Jimmy:  Det vi har, har ju egentligen Inspecta protokollen det är ju det vi har. Så att vi har ju inte, 
sedan finns det ju en sådan här logg dagbok på plats, där vi ska fylla i. Den är ju på plats i 
hissmaskinrummet, men det är ingenting som vi har här på kontoret som vi kan titta på. Så det vi 
har är Inspecta protokollet. 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta i/med hissarna? 
Hur menar du mäta? 
 
Caroline: Typ så där med dörrarna, om man vill mäta att dörrarna kärvar eller någon ting som. Vad 
vill man mäta i en hiss som man inte gör idag? 
 
Jimmy: Mm alltså det skulle absolut kunna vara, om vi just pratar om dörrar, hur många gånger 
öppnas och stängs en dörr liksom. Då man ju ha att den här behöver smörja sina gångjärn efter så 
många öppningar. Och då är vi tillbaks på det här förebyggande underhållet att faktiskt få reda på 
att den här hissdörren har öppnats 10 000 gånger och nu rekommenderar vi att vi byter gångjärn 
och då gör man det i förebyggande underhåll för att inte få akuta stopp liksom. För då har man ofta 
ett erfarenhets värde i att en hiss dörr öppnas och stängas. Sen kan det säkert gå mer än så men då 
har man ändå en känsla av att nu börjar vi nå en gräns att faktiskt är värt att göra något. Sen är det 
väl inte, vet inte vad man vill veta mer. 
 
7. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
Jimmy:  Det är det med dörrarna. Då går vi in lite på första frågan igen det här med att kunna mäta 
slitage på motorer så lite sådant också. 
 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
Se fråga 4. 



 
 
 
 

84  |   
 

 
 

DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 

 
1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
Jimmy:  Hissfirman, via ett avtal. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
Jimmy:  Alltså det viktiga för oss, vi har bytt nyligen nämligen det är att de gör underhåll och att 
dem åtgärdar och ger snabb service. Vi har precis bytt bort, vi har haft OTIS så nu har vi några som 
heter ManKan Hiss och det verkar mycket bättre. Om man jämför med OTIS som var helt 
bedrövliga, svåra att få tag i, ingen återkoppling. Apropå det här med hissar som står stilla liksom, 
ingen som kommer på två dagar, vi ringer och tjatar. Vilket man kan tycka är så här rätt lätta, 
väldigt mjuka värden, så att återkopplaren varit där så vi vet. Ofta så är det fastighetsskötaren som 
vill veta. Så vi har ju precis bytt faktiskt. 
 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? I sådant fall 
hur ofta sker dessa besök? 
Jimmy:  Ja, dem har nog, de väl fyra besök per år. Innan hade vi fullserviceavtal med OTIS, men nu 
har vi service så får vi betala för, utöver då jouren akut. 
 
Caroline: Så om det inte liksom är service typ utan akut då betalar ni? 
 
Jimmy: Nej, det ingår ett visst antal. Men däremot är det reservdelar om någonting gått sönder då 
får vi betala delarna. 
 
2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
Jimmy:  Det var nog referenser och pengar. 
 
b. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
Jimmy:  Ja men det är nog samma sak, referenser och pengar. Pengar är ju alltid med men sen är 
det referenser såklart också. 
 
3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 
Jimmy:  Alltså vi är rätt dåliga på det där, generellt är vi dåliga. Vi gjorde ju en uppföljning nu bara 
för att vi skulle byta och tog ut fakturor just nu i den här upphandlingen. Men det är ingenting vi gör 
årsvis. 
 
4. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
Jimmy: Nej. 
 

DEL 4- Produkten IMS presenteras. 

1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Jimmy:  Nej men alltså jag tycker det är jätteintressant, det skulle vara jätte..men jo det var så det 
var också ja. När jag träffade Lasse där då ville han ha några provhissar så då har vi erbjudit det här 
kvarteret. När det liksom blir skarpt läge och de ville få ut så skulle vi erbjuda några hissar som man 
fick ha, vad ska man säga som demohissar. 
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2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
Jimmy: Ja.  
 
Caroline: Skulle ni sätta det kanske inte alla men de flesta hissar eller specifika hissar? 
 
Jimmy: Om vi pratar om huvudhissarna, i det här kvarteret så har vi tre huvudhissar, sen är det tre 
hissar där bak som knappt används. Där kanske man inte känner är prioriterat. Men i de hissar, 
ibland har man någon kökshiss som inte, men där flödet av människor kommer in och där det är 
viktigt och där vi tycker är, att dem ska vara i drift och där folk förväntar sig att de är i drift. Skulle 
säga så här de hissar som är mer känsliga för driftstopp skulle man ju säga, skulle man prioritera. 
Men säkert skulle man göra så initialt men sen skulle det sluta med att man skulle ha det på alla, när 
det är en sådan liten kostnad så skulle man ha det på allt. 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
Jimmy:  Ja men det tror jag eller det vet jag. Och speciellt med då först uppföljning av 
servicebesöken som vi inte alls har koll på men även statistiken som du säger, hur nyttjas hissarna. 
Sen det vi också brukar tänka på, ibland kan ju hyresgästen ringa ”du nu harhissen stått stilla här i 4 
timmar” fast vad då den har stått i typ en halvtimma. Alltså alla hyresgäster ringer ju och skarvar 
och säger att de har 18 grader inomhus ja men du har 22 grader. Men alla har ju alltid tendens att 
och ska du ringa ut och de säger 4 timmar fast den stått stilla i halvtimma så det kan ju också finnas 
sådana saker. 
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er? 
Jimmy:  Ja, jo det är alltid sådant här med, alltså så här med statisk man måste göra något bra utav 
det också. Så att, kan säga så här vi har lite andra system mätningar och sådant där. Får man det 
proffsigt levererat så är det värt något men att. T.ex. vi får en, vi har sådan här mätare som elmätare 
och vattenmätare, då får vi varje månad från företaget så här ser det ut, så här många mätare har vi 
kontakt med och så där va. Super basic i ett mejl, får det i ett mejl den andra varje månad. Så kan 
man öppna upp det så ser man. Skulle man få det skickat så här med dina fem sämsta hissar med 
mest stopp, är du med? Att gå in i en databas och söka själv det kommer man inte göra, men får 
man en proffsig, lätt presentation som plockar ut och highlightar de grejerna som hänt under 
månaden eller den här hissen är rödflaggad det måste man göra något åt. Då skulle det vara värt 
något. 
 
Caroline: För det jag också har fått från de andra, det ska vara enkelt, det ska inte vara krångligt för 
oss att gå in och titta eller få. För då gör man inte. 
 
Jimmy: En automatgenererad sammanställning då, skulle vara något. 
 
5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Jimmy:  Nej jag vet inte. Jag vet ju inte hur många utryckningar som vi har idag faktiskt. 
 

6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 

Jimmy:  Nej, jag har svårt. Jag tror ju på det, eller ja det tror jag absolut, det jag tror mest på det är 
ju att minimera driftstoppen, alltså den här frustrationen hos våra hyresgäster, det är svårt att mäta 
i pengar. Men vi får ju nöjdare kunder. 
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Bilaga 13 – Transkribering av intervjun med Unibail Rodamco 

1. Vad vill man veta om en hiss för att övervakningen ska vara bra? 
Lilit: Man vill veta när det är fel på hissarna det är dem gångerna vi vill veta och få information. Så 
när hissen går felfritt behöver vi ingen information. Men det är då vi vill ha något larm som säger 
att, vad som är fel. Det kan vara olika typer av hiss, vill man vanligtvis ha någon prioritering av 
hissen, är det ett A-larm eller är det ett B-larm så vet personalen hur snabbt de ska agera är det här 
någonting som avvakta eller måste vi agera på en gång. Precis. 
 
2a. Hur ofta sker driftstopp av hissar? 
Lilit:  Vi ju väldigt nya hissar så det är inget fel på hissarna, men dem, oftast när det är driftstopp på 
hissarna då har det varit åverkan. Någon har kört på med någon pall eller någon bur eller något 
annat. Så det är teknisk åverkan när hissarna står stilla. Jag har inte statistik hur ofta men det finns 
att tillgå om det skulle behövas. 
 
b. Vad är oftast själva orsaken till driftstoppen? 
Lilit:  Teknisk åverkan. 
 
c. Hur påverkas ni när ett driftstopp sker? 
 Lilit:  Vi påverkas, att vår verksamhet påverkar i allra högsta grad när det blir driftstopp. Då får, i 
största del stannar våra leveranser om det är lasthissar det handlar om. Då kan man inte komma 
fram från lastgator och lastkajer upp till hissen och fördela leveranserna till våra butiker. Så på det 
sättet påverkas vi jättemycket. Inne i centrumet när det gäller personhissarna, vi har interna krav på 
oss själva att våra rulltrappor och hissar ska inte stå stilla mer än tio minuter. Det ställer höga krav 
på servicen och det är en service som vi vill erbjuda våra besökare att i Mall of Scandinavia står 
aldrig rulltrappor och hissar stilla. Så det ställer krav på personal och på Kone att de här grejerna 
ska åtgärdas snabbt och framförallt att man ska jobba förebyggande. För att det ska inte inträffa. 
 
 
d. Hur gör ni för att undvika driftstopp? 
Lilit:  Ja men det vi gör är service, vi har regelbunden och förebyggande service för att just göra det. 
Vi har gjort så också att vi köpt in ett ganska stort lager av reservdelar också för att förkorta 
instelsetiden när det är någon styrenhet, frekvensare eller dörrar t.ex. körs på och så där. Så har vi 
reservlager som man kan plocka bara och inte vänta 3-4 veckor leveranstid. I andra centrum jag 
jobbat med men inte här i Mall Of Scandinavia, i Täby Centrum t.ex. hade vi driftpersonal från 
Schindler var det då på plats. Som är väldigt ovanligt också. Vi betalade till en tekniker som var 
jämnt på plats hos oss och kunde rycka på dem här driftstoppen och åtgärda. Så det har funnits och 
det finns olika typer av mekanismer att jobba med för att förebygga eller minimera stoppen. 
 
3a. En hiss ska ha en livslängd på ca 25 år, vad är det som påverkar livslängden hos en 
hiss? 
- 
 
c. Vilka faktorer tittar man främst på när man tittar på om man ska byta hiss? 
- 
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4. Har ni någon statistik över hissarna underhåll, hissarnas installation, hissarnas 
drift? Skulle jag i sådant fall kunna få ta del utav detta? 
(Har ingen statistik) 
 
5. Vad är viktigt att kunna mäta i/med hissarna? 
Lilit:  Det som vi mäter idag. 
 
7. Finns det något som man inte mäter idag som skulle kunna vara önskvärt att kunna 
mäta? 
Lilit:  Inte utav det som vi mäter idag, vi har inte behov av att mäta något annat. Är inte insatt i den 
detaljnivån tyvärr. 
 
8. Har ni någon driftdata(driftstatus) för era hissar som jag skulle kunna få titta på? 
- 
 

DEL 3 – UNDERHÅLL OCH SERVICE AV FASTIGHETER 

 
1a. Hur sker underhåll och service idag av era hissar? 
Lilit:  Det är Kone, service och underhåll har vi handlat upp under entreprenaden vilket innebär det 
ingår viss, vi har redan betalat vid installation. Att det under garantitiden ska de serva våra hissar på 
den nivån så att livslängden bibehålls. Så har vi representera ett program, ett serviceprogram som 
kommer göra att livslängden bibehålls av hissar så har de gjort det. Och då kommer vi kontrollera 
varje år att de gör den här servicen och så kommer vi beställa också varje år en extra besiktning och 
inte en typ av säkerhetsbeskitning utan en statusbesiktningar från en hissbesiktningsman som 
kommer och tittar att de faktiskt gjorde det de sagt att det ska göra. Sen efter 5 år kommer det vara 
en garantibesikning också på alla hissar då kommer man, mera garantibesiktningar mycket mera för 
att kostnadsreglera och se de har inte gjort servicen. 
 
b. Vad är viktiga delar i avtalet för att det vara ett bra underhåll? 
Lilit:  Viktiga delar är väl identifiera behovet det är framförallt liksom vad har de olika hissarna 
behov för, hissarna är olika. Nu igen har vi tur i Mall of Scandinavia att allting är nybyggt och det är 
enhetligt standard på alla hissar här. Men jobbar man med andra typer av fastigheter, jag kommer 
från Täby Centrum där hade man blandat tillstånd av alla 60 hissar. Vissa var hydralhissar t.ex. från 
60-talet och det är en helt annan typ av service än på nuvarande hissar och alla möjliga och det var 
det som var utmaningen i en sådan typ av fastighet där det är blandat liksom då, väldigt mycket från 
olika tider också, att identifiera behoven för nivåerna för de olika hissarna och så. Och försöka 
anpassa servicen.  
 
c. Besöker servicetekniker hissen vid behov eller vid fasta tidpunkter? I sådant fall 
hur ofta sker dessa besök? 
Lilit:  Det är fasta tidpunkter som de besöker oss och sen vid behov besöker dem också när det är 
driftstopp. Så det är de här planerade servicebesöken och sen så kallade hjälpande underhållen där 
vi ringer när hissen står stilla då kommer dem.  
  
Caroline: Är det ungefär fyra gånger per år? 
 
Lillit: Det är fyra gånger per år. 
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2. Hur valdes hisservicefirman ut för att sköta underhåll och serva era hissar?  
Lilit:  Vi köpte, byggnationen av Mall Of Scandinavia från en totalentreprenör PEAB och det är 
PEAB själva som har handlat upp de olika delarna så vi har egentligen inte köpt direkt från KONE 
utan det ingår i PEAB´s åtagande och hur har de valt utifrån, vi har inte påverkat valet. 
 
 
c. Vilka faktorer spelar roll vid valet av underhåll- och servicepartner? 
Lilit:  Jo, det är ju igen liksom hissarna måste anpassas till den verksamhet man vill bedriva i sina 
fastigheter för oss är det jätteviktigt att ha uthålliga hissar. Just för att vi har hård leverans eller 
logistik trafik genom våra hissar så för oss är det jätteviktigt att det ska vara uthålliga hissar, att 
livslängden ska kunna vara väldigt lång också inte kort livslängd på dem spelar också roll. Själva 
kalkylen, alltså kostnaden under hela livslängden inte bara inköpskostnaden. Vad kostar det att 
köpa och installera utan vad kostar det egentligen att köpa, installera och sedan drift dem här under 
20 år, om vi säger att 20 år är hissens livslängd. Så totala kalkylen är viktig för oss att veta, sedan 
spelar det också roll vilken leverantör vi köper ifrån eftersom vi är utländsk ägda kan det ibland 
komma krav att vi måste köpa från viss entreprenad eller visst fabrikat som kanske inte finns i 
Sverige. Då är det viktigt för oss att kunna säga nej till sådana här saker för det blir för oss väldigt 
försvårande förhållanden och fixa grejerna. 
 

3.  Hur följer ni upp kostnader för underhåll och service? 

Lilit:  Absolut, det gör vi. Vi får fakturorna, och så vi läser igenom fakturorna vad är det för 
kostnader som avser och så väldigt ofta kan vi ifrågasätta vissa fakturor och säga varför går 
kamrarna av så ofta på en rulltrappa eller varför byter vi dörren flera gånger på den här hissen och 
så där. Så då kan det komma fram att det är leveranserna som kör på det eller det är hyresgästerna 
som kör på. Då börjar vi prata väldigt mycket om förebyggande, kan man installera något 
påkörningsskydd, varför inte de andra hissar körs på lika ofta då kanske man installerar en 
förlängningsknapp för just den hissen för att dörrarna ska stå öppet extra länge. Så det är liksom 
inviduell analys av varje hiss man gör, men man säger nu fick jag en faktura 2-3 gånger på samma 
sak det här är inte bra, det måste vi göra något åt det här, förebygga på något sätt.  
 
 
4. Har ni någon brukarstatistik av era hissar? 
- 
 
DEL 4- Produkten IMS presenteras. 
 
1. Vad är ditt första intryck av produkten IMS? 
Lilit:  Det låter väldigt intressant och spännande. Men det där låter jättebra men vem är 
slutanvändaren av den data som kommer. Är den svår att tolka och använda för vad är det för typ av 
data som kommer, kommer det i klartext som säger nu kan du serva den så är det säkert någon 
kodad typ av data, så någon annan som kanske har utbildning i det ska kunna tolka det. Den ska 
vara användarvänlig man ska inte behöva ha värsta kunskapen i hissar och i styrning och elektronik 
av hissar för att kunna tolka den data. 
 
2. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att införskaffa när den kommer ut på 
marknaden? 
Lilit:  Absolut. 
 
 
3. Skulle produkten underlätta för er jämfört med den situation som ni har idag? 
Lilit:  Jo absolut det skulle det göra. 
 
4. Vilket värde skulle möjligheten till uppföljning av återkommande fel och statistik 
vara för er? 
Lilit:  Framförallt, det skulle vara driftsäkerhet värdet, sedan skulle vi kunna ha ekonomin och spara 
i större underhållskostnader 
 



 
 
 
 

89  |   
 

5. Hur många utryckningar av hisstekniker tror du kan undvikas med denna typ av 
utrustning? 
Lilit:  Halveras säg, förhoppningsvis. 
 
6. Går det uppskatta de kostnadsbesparingar som blir preventivt underhåll? 
Lilit:  Räkna med, om det är halva då, då skulle vi kunna spara halva kostnaderna också i princip.   
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