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Förord 
Följande rapport redogör för det examensarbete som utförts på Liko AB i Alvik under våren 
2006. Examensarbetet utgör sista momentet i utbildningen till civilingenjör vid Luleå tekniska 
universitet (LTU). 
 
Rapporten behandlar hur service- och garantihantering går till i dagsläget inom koncernen 
samt ett förslag på system som ger bättre uppföljning på produkterna. 
 
Vi vill tacka vår handledare vid Liko Teknik, Ulrika Håkanson som bidragit med stöd och 
värdefulla tips. Ett stort tack även till Magnus Holmberg, Patrick Riikkula, Per-Erik 
Johansson och Jens Nilsson som alltid tagit sig tid att svara på våra frågor. Ett tack vill vi ge 
Hasse Andersson som var med och initierade projektet och Björn Marcusson som kom med 
många bra idéer samt övriga anställda vid Liko AB för ett trevligt och positivt bemötande. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare vid Luleå tekniska universitet (LTU), Magnus 
Stenberg som fungerat som ett bollplank i rapportskrivningen. 
 
Luleå den 29 Maj 2006  
 
 
 
 

 
Anders Eriksson   Robert Nyström 
 



 

Sammanfattning 
Liko AB är ett företag som tillverkar och säljer patientlyftar och andra hjälpmedel. Lyftarna 
kan delas in i två huvudtyper; mobillyftar och taklyftar. Koncernen har fyra dotterbolag på 
olika marknader; Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA. Utöver detta finns ett 30-tal 
distributörer runt om i världen. Dotterbolagen och distributörerna är idag själva ansvariga för 
att sköta service och reparationer av produkterna.  
 
Syftet med arbetet har varit att göra en förstudie som behandlar ett system för att hantera 
service- och garantiärenden på koncernnivå. Behovet av ett sådant system bottnar i att Liko 
AB har en hög och jämn tillväxt och att man i god tid vill vara förberedd på att kunna hantera 
den ökade mängd service- och garantiärenden som det medför. Systemet ska vara ett verktyg 
för att återkoppla service- och garantiärenden bakåt i produktionskedjan.  
 
För att sätta sig in i hur Liko AB och dotterbolagen idag arbetar med service- och 
garantiärenden gjordes en nulägesbeskrivning. I den beskrivs vilka rutiner som finns för 
service- och garantiärenden inom Liko AB, en jämförelse av dotterbolagens 
serviceorganisationer samt en genomgång av de system som används.  
 
Det största problemet som identifierats är det att Liko AB i stort sett saknar information om 
vilka reparationer som utförs av dotterbolagen. Andra problem som identifierats är att många 
garantiärenden inte rapporteras till Liko AB på grund av höga kostnader för frakt och att 
dotterbolagens serviceorganisationer är väldigt olika.  
 
Arbetet har lagts upp cykliskt, i den första cykeln låg fokus på problemformulering och 
nulägesbeskrivning medan det i den andra flyttades till kravspecificering och lösningsarbete. 
Den dominerande metoden vid lösningsarbetet har varit brainstorming och diskussioner kring 
olika lösningsförslag. 
 
I kravspecifikationen listas de krav som bör ställas på ett framtida system för service- och 
garantihantering. Kravspecifikationen är en bra och viktig grund som Liko kan använda i det 
fortsatta arbetet med att ta fram ett system för service- och garantihantering.  
 
En del av arbetet var att ta fram ett förslag till en ny organisation för hanteringen av service- 
och garantiärenden på koncernnivå. Den organisationen syftar till att ge dotterbolagen ett 
större ansvar genom att de själva ska kunna ta garantibeslut samt vara ansvarig för att utföra 
service för Liko AB räkning på produkter från distributörer i närområdet.  
 
Lösningsförslaget som presenteras är främst tänkt att användas som inspiration och 
diskussionsunderlag vid det fortsatta arbetet med att ta fram ett gemensamt system för hela 
koncernen. Den viktigaste delen i lösningsförslaget är avsnittet om produkthistorik och 
felanalys där en stegvis metod för implementering av ett felkodsystem presenteras. 



 

Abstract 
This master’s thesis has been performed at Liko AB in Luleå. Liko AB develops, 
manufactures and markets patient lifts and lifting accessories. The task has been to propose a 
new system for handling service and warranty errands on a Liko group level.  
 
The dominating method in the solution work has been brainstorming and discussions 
regarding different solutions. The work has been performed cyclical. In the first cycle the 
focus was on problem definitions and description of the current state. In the second cycle the 
focus shifted on to the solution work. 
 
The proposed solution may serve as the basis of a discussion in the future work of developing 
a system for handling service and warranty errands on a Liko group level. The thesis also 
presents a proposal for a new organization for handling warranty and service errands on a 
Liko group level. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till projektet. Vidare specificeras dess syfte och 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Liko AB är ett företag som tillverkar och säljer patientlyftar och andra hjälpmedel. Lyftarna 
kan delas in i två huvudtyper; mobillyftar och taklyftar. Liko AB är ett expansivt företag med 
en årlig tillväxt på cirka 20 procent. Huvudkontoret finns i Alvik utanför Luleå. Koncernen 
har fyra dotterbolag på olika marknader; Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA. Utöver 
detta finns ett 30-tal distributörer runt om i världen.  
 
Dotterbolagen och distributörerna är idag själva ansvariga för att sköta service och 
reparationer av produkterna. Till Liko i Alvik skickas enbart produkter som ska repareras som 
garantiärenden eller utgör specialfall, vilket leder till att man har svårt att överblicka vilka 
reparationer som utförs. 
  
Som en följd av den höga tillväxten måste organisationen förberedas för större 
produktionsvolymer och en mer effektiv hantering av service- och garantiärenden.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att undersöka hur service- och garantiärenden behandlas i nuläget. 
Utifrån denna kartläggning ska det sedan göras en förstudie av ett system som kan 
administrera och följa upp service- och garantiärenden. Förslaget ska anpassas för både 
koncernens och dotterbolagens behov när det gäller service- och garantiärenden samt bidra till 
att underlätta relationer med kunder.     
 
Systemet ska vara ett redskap för att: 

• Tidigt kunna se systematiska fel på produkter och kunna återkoppla dessa till brister i 
produktionen. 

• Effektivisera och kostnadsbespara garantihanteringen ur koncernperspektiv. 
• Ge möjlighet att följa upp vilka fel som förekommer på produkterna.  
• Handlägga olika garantitid för olika marknader. 

 
Målsättningen med projektet är att presentera ett förslag på hur ett system för hantering av 
service- och garantiärenden kan utformas samt visa hur brister på produkter och relaterade 
brister i produktionssystemet kan upptäckas. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar 20 veckors heltidsarbete av två studenter. Projektet har fokuserats 
till koncernnivå. Avsikten är inte att ta fram ett fungerande system utan att utifrån en 
behovskartläggning presentera ett förslag över hur ett sådant system skulle kunna vara 
utformat. 



-INLEDNING- 
___________________________________________________________________________ 

 8 

1.4 Läsanvisning 
Under denna rubrik görs en redogörelse om de olika kapitlen. Det ges även några förslag till 
hur man ska läsa rapporten beroende på förkunskaper.  
 
 

1. Inledningskapitlet bör läsas av alla som vill förstå och sätta sig in i rapporten. 
  
2. Metodkapitlet kan man läsa om man vill fördjupa sig i de metoder och verktyg 

som används.  
 
3. Företagsbeskrivningskapitlet är inte särskilt djupgående och därför främst avsedd 

för läsare som helt saknar kännedom om företaget. 
     
4. Nulägesbeskrivningskapitlet beskriver rutinerna för service- och returhantering. 

Här ges också en presentation och jämförelse av dotterbolagen och deras 
arbetsmetoder. 

 
5. I framtidsbeskrivningskapitlet presenteras visioner och framtida krav på 

organisationen.  
 
6. I teorikapitlet är det tänkt att läsaren ska ha möjlighet att inhämta tillräcklig 

teoretisk grund för att kunna tillgodose sig lösningsförslagen. 
 
7. I kravspecifikationen görs en genomgång över de krav som satts upp på ett system 

för hanteringen av service- och garantiärenden. Dessa krav ligger till grund för de 
lösningsförslag och behovskartläggningar som behandlas i nästkommande kapitel. 
Kravspecifikationen är den viktigaste delen i detta arbete eftersom den kan vara till 
stor nytta i det fortsatta arbetet med att ta fram ett fungerande system. 

 
8. I kapitlet framtidens serviceorganisation presenteras ett förslag för framtidens 

servicesystem på koncernnivå. Idéerna till organisationen är hämtade från ett antal 
möten med personer som har olika funktioner inom företaget.  

   
9. Förslaget som presenteras i kapitlet Liko Service Support System är i första hand 

framtaget för att belysa de funktioner som anses vara av störst betydelse för att 
uppfylla kravspecifikationen. I denna förstudie är ingen hänsyn tagen till 
användargränssnitt annat än att den ska uppfylla kraven på god användarvänlighet. 

 
10. Diskussion och slutsatser belyser problem, svårigheter och hur arbetet utvecklats 

under projektets gång. I det kapitlet redovisas en genomgång av hur väl arbetet 
uppfyller de mål som sattes upp vid projektstarten. Vidare görs en sammanfattande 
diskussion kring projektet där nya insikter, slutsatser och andra reflektioner kring 
lösningar och vidare arbete med projektet behandlas. 
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2 Metod 
I detta kapitel ges en kort presentation av vilka metoder som använts i arbetet. Först 
presenteras en tidsram för projektet, därefter en genomgång av de olika metoder som använts 
under arbetet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur resultatet har validerats.  

2.1 Tidsram 
Examensarbete har pågått från den 16 januari 2006 till den 29 maj 2006. Totalt har cirka 1600 
arbetstimmar spenderats. Arbetet har underlättats avsevärt av att författarna före studietiden 
arbetat på Liko. Det gjorde att det fanns goda förkunskaper om företaget, produkter samt 
service- och garantihantering. Det mesta av arbetet har bedrivits på Liko i Alvik. I bilaga 1 
finns en tidsplan för hur tiden är fördelad mellan de olika momenten.  

2.2 Projektspiralen 
Arbetet har bedrivits efter en cyklisk arbetsmetod som kallas projektspiralen. Projektspiralen 
är en metod som innebär att arbetet bedrivs i cykler, se figur 2.1. Motivet för att arbeta på 
detta sätt är att det möjliggör en stegvis utveckling av projektet. Vilket medför att de 
inblandande hela tiden har en bra helhetsbild av den uppgift som ska lösas. (Ranhagen, 1995) 
 
Planerings- och projektarbetet kan liknas vid en spiral som hela tiden växer genom att 
kunskaper, erfarenheter, synpunkter och krav tillförs från alla medverkande.    
 
Arbetet har bedrivits i två varv. I det första varvet planerades arbetet, en diagnos av problem 
gjordes, mål, krav och önskemål formulerades samt att idéer och alternativ började sökas. 
 
Nästa varv innebar att huvudintresse försköts mot mål, krav, idéer och alternativ.  
 
Den främsta orsaken till att använda projektspiralen är att man snabbare än vid traditionellt 
projektarbete kan hitta de fundamentala problemen, de intressanta alternativen och 
lösningarna som tillgodoser uppställda krav. 
 

 
Figur 2.1 Projektspiralen (Ranhagen, 1995) 
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2.3 Arbetets gång 
Projektet initierades med ett möte på Liko i december 2005. Närvarande var förutom 
författarna, Ulrika Håkanson, Teknikchef på Liko AB och Hans Andersson, servicechef på 
Sverigedivisionen. På mötet diskuterades mål och omfattning på examensarbetet utifrån en 
första preliminär projektdefinition. 
 
Under första veckan av examensarbetet hölls ytterligare ett antal möten med Ulrika där 
projektdefinitionen diskuterades ytterligare. Dessa möten ledde till den slutgiltiga 
projektdefinitionen. Förutom det deltog författarna vid en introduktion av teknikavdelningen 
för nyanställda.  
 
När projektdefinitionen var klar började arbetet med att undersöka hur nuläget såg ut på de 
olika dotterbolagen. Arbetet med att leta lämplig litteratur påbörjades också. För att få 
information från dotterbolagen sammanställdes frågor om service- och garantihantering som 
sedan skickades med e-post till dem. Informationen från Sverige inhämtades med hjälp av 
intervjuer.  
 
Nästa del av arbetet var att få insikt om framtidsplanerna på Liko. I samråd med Ulrika 
bestämdes det att vi skulle ordna ett brainstormingmöte där framtiden skulle diskuteras.  
Vi tog fram ett underlag som sedan skickades ut till mötesdeltagarna.  
 
Under mötet diskuterades framtiden och slutligen kom inblandade parter överens om ett 
förslag som presenteras i kapitel 8. 
 
För att få insikt i ett liknande system planerades ett benchmarkingbesök in på Linak i 
Stockholm. Att Linak valdes beror på att man är en stor leverantör till Liko och på grund av 
att de har erfarenhet av att utveckla ett liknande servicesystem. Under besöket diskuterades 
hur Linak gått tillväga vid framtagandet av sitt system samt vilka problem de stött på.  
 
Med hjälp av insamlad information startade arbetet med kravspecifikationen. Allt eftersom 
kraven radades upp började även lösningar till kraven ta form. För att kontrollera att vi var på 
rätt väg planerades ett nytt möte. Mötesdeltagarna var samma som vid förra mötet. Skillnaden 
var bara att nu skulle det diskuteras kring upplägget på framtidens servicesystem. 
 
Under mötet diskuterades olika upplägg på servicesystemet samt hur implementering av ett 
nytt system skulle gå till. 
 
Veckan efter det mötet träffade vi Magnus Stenberg på LTU och diskuterade kring 
rapportupplägg. Då bestämdes även redovisningsdatum. 
 
Sista veckorna av examensarbetet ägnades åt rapportskrivning och förberedelser inför 
redovisningen. 

2.3.1 Intervjuer 
En intervju är ett personligt samtal mellan en som frågar och en som svarar. Som metod är 
intervjumetodiken både krävande, flexibel och valid. Intervjun kan gestalta sig som ett samtal 
utifrån vissa teman och problemställningar och betraktas då som en ostrukturerad intervju. 
Med intervjuguide fås en mer strukturerad intervju. En intervju kan i princip göras var som 
helst. Om den som skall intervjuas, respondenten, kallas till en speciell plats brukar intervjun 
benämnas som en klinisk intervju. Om intervjuaren uppsöker respondenten på dennes 
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arbetsplats eller i hemmiljön är det frågan om uppsökande intervju eller fältintervju. (Befring, 
1999)  
 
Under arbetet har det till största delen använts ostrukturerade intervjuer men i vissa fall 
användes även strukturerade intervjuer. För att underlätta informationsinsamlingen var det 
alltid två intervjuare. De som intervjuats har varit personer med insyn i service- och 
garantihantering på Liko i Alvik samt på de olika dotterbolagen runt om i världen. Personerna 
som intervjuades valdes ut för att representera alla nivåer inom företaget. De ostrukturerade 
intervjuerna har främst lagts upp som samtal och har utförts med serviceteknikerna, 
teknikchefen och tekniska informatören på Liko AB. Strukturerade intervjuer har gjorts med 
servicecheferna på Liko Sverige och Liko UK. I samband med att teknikchefen på Liko AB 
besökte Liko Inc sammanställdes frågor som servicechefen på Liko Inc besvarde. 

2.3.2 Handledning och feedback 
Under arbetet har två handledare medverkat. Magnus Stenberg, universitetsadjunkt vid Luleå 
tekniska universitet har fungerat som stöd och bollblank under arbetets gång och vid 
rapportskrivning. Kontakten har skett huvudsakligen via e-post men även via telefonkontakt 
och personliga möten. 
 
På Liko har Ulrika Håkanson varit handledare. Kontakten har skett kontinuerligt under hela 
arbetet. Men även några mer formella möten hölls.  
 
Förutom dessa formella handledare har hela teknikavdelningen ställt upp och svarat på frågor 
och gett synpunkter och feedback.  

2.3.3 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som används för att generera idéer eller lösa problem, på svenska 
brukar metoden även benämnas idékläckning. Brainstorming genomförs i grupp eller enskilt, 
där de involverade framkastar förslag muntligt eller skriftligt. Grundtanken med metoden är 
att samtliga förslag till en början ska vara accepterade, och ingen självcensur eller kritik ska 
förekomma. Då ingen i gruppen hämmas brukar idékläckning leda till många och kreativa 
förslag. Utvärdering av förslag utvärderas istället i efterhand. (www.ne.se 2005) 
 
I projektet har brainstorming använts vid två möten där projektet har diskuterats. 
Mötesdeltagarna har valts ut av teknikchefen för att representera många olika funktioner inom 
företaget. Brainstorming har även kontinuerligt använts av författarna under hela projektet för 
att formulera frågor och till lösningsarbetet.    

2.3.4 Litteraturstudier  
Litteraturstudier, i form av läsning av litteratur, har utförts kontinuerligt under arbetets gång 
med en fördjupning mot slutet av arbetet. Studierna har omfattat fakta kring de teoretiska 
områdena kvalitet, garanti och vetenskapliga metoder.  

2.3.5 Benchmarking 
Benchmarking eller processjämförelser är ett arbetssätt för att finna möjligheter för 
processförbättringar. På japanska kallas motsvarande koncept” dantotsu” vilket ungefär 
betyder ”strävan att vara den bäste av de bästa”. Grundidén är att göra en noggrann jämförelse 
mellan en av den egna organisationens processer och en annan identisk eller liknande process 
hos en annan organisation och sedan dra nytta av jämförelsen.(Bergman och Klefsjö 2002) 
 

http://www.ne.se2005
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Det första kända företaget som gjorde benchmarking var Xerox 1976. Företaget var utsatts för 
hård konkurrens från japan och andra amerikanska företag och utvecklade ett sätt för att 
förbättra organisationens lönsamhet och stärka sin position på marknaden. I figur 2.2 kan ni se 
Xerox tillvägagångssätt vid benchmarking. (Bergman och Klefsjö 2002) 
 

 
Figur 2.2 Processen för genomförande av processjämförelse enligt Xerox. (Från Watson, 
1992, översatt av Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
I detta examensarbete har ett benchmarkingbesök gjorts för att se hur Linak har löst 
hanteringen av service- och garantiärenden. Inför det besöket förbereddes ett antal frågor som 
finns redovisade i Bilaga 2. Att Linak valdes ut som benchmarkingföretag beror på att man är 
en av Likos leverantörer och nyligen har genomfört ett liknande projekt.  

2.4 Validitet 
Med validitet menas huruvida mätmetoden verkligen mäter den egenskap som är avsedd att 
mätas, det vill säga frånvaro av systematiska fel. Att med säkerhet bedöma validiteten på en 
undersökning är ofta svårt. Erfarenhet och bedömningar ligger vanligtvis som grund för att 
validiteten är tillräcklig. Triangulering, det vill säga att olika mätmetoder kombineras i 
studien varigenom man kan kontrollera och jämföra att resultaten är samstämmiga. Det 
används för att öka validiteten. (Sörqvist, 2000) För att undvika systematiska fel är det viktigt 
att den använda variabeln är ett relevant och lämpligt mått på den undersökta egenskapen. 
(Dahmström, 1996)I detta arbete har validiteten säkerhetsställts genom att intervjua flera 
personer om samma ämne. De som blivit intervjuade har också fått läsa igenom en 
sammanfattning för och dubbelkolla att det inte förekommit några missförstånd eller andra 
feltolkningar. Resultat och slutsatser har dessutom redovisats och diskuterats med tekniker 
och teknikchef under hela arbetet. 
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3 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel ges en presentation av Liko. Presentationen syftar till att ge en överblick över 
affärsidé, historia och organisation. 

3.1 Affärsidé 
"Liko ska erbjuda vårdpersonal och brukare effektiva, lättanvända och säkra hjälpmedel för 
användning i samband med funktionsnedsättning. I första hand vid lyft." (www.liko.se, 2006) 
Affärsidén har funnits med i 25 år och har till syfte att fokusera verksamheten mot Likos 
specialområde.   

3.2 Historia 
Liko AB grundades 1979 av Gunnar Liljedahl. Den första produkten som introducerades var 
förhöjningsbenet Liljan. 1980 presenterades den första patientlyften Liko Vårdlyft som var en 
taklyft med mekanisk nödsänkning och som förflyttades utefter aluminiumskenor monterade 
under taket. Detta år introducerades även den första lyftselen helt i textil. Första mobila 
golvlyften Golvo (Figur 3.1) kom 1986 och var världens första mobillyft som klarade lyft från 
golv. 1994 startades det första internationella dotterbolaget Liko UK i Storbritannien. Det var 
även året när nästa generations taklyft Likorall 240 lanserades. Sedan dess har ett stort antal 
nya produkter lanserats och företaget har idag cirka 60 procent av den svenska marknaden och 
13 procent av den totala världsmarknaden på patientlyftar. Budgetåret 2004/2005 var den 
totala omsättningen omkring 300 miljoner kronor.  
 

 
Figur 3.1 Golvlyft Golvo 
 

http://www.liko.se
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3.3 Organisation 
Här beskrivs hur Liko koncernen är uppbyggd med fokus på de funktioner som innefattas av projektet. 

3.3.1 Koncern 
Liko Vårdlyft är huvudbolag i Liko koncernen och består av ett antal dotterbolag. Dessa finns 
i Sverige, Tyskland, England och USA. Under Liko vårdlyft finns en ledningsgrupp som har 
till uppgift sätta upp riktlinjer för dotterbolagen. Liko AB i Alvik fungerar som ett nav i 
verksamheten.  
 
I koncernen finns förutom försäljnings/distributionsbolag även tillverkning och 
utbildningsbolag. Liko koncernen beskrivs i figur 3.2 nedan. 
 

 
Figur 3.2 Liko koncernen 

3.3.2 Liko AB 
Liko AB är uppdelat i ett antal avdelningar; marknad, logistik, teknik, försäljning, 
international sales, kvalitet och miljö, ekonomi, IT och personal. Ansvariga för service och 
garantier är Liko Teknik som presenteras närmare i nästa avsnitt.   
 
Teknik är en underavdelning inom Liko AB. Avdelningen har tre huvuduppgifter; 
returhantering och komponentförsäljning, teknisk information och produktframtagning. Vid 
produktframtagningen arbetar man med att förbereda produkten för produktion och 
försäljning. Teknisk information innebär utformning av bruksanvisningar, 
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produktionsanvisningar och annan dokumentation rörande produkterna. Returhanteringen 
beskrivs närmare i nulägesbeskrivningen. Figur 3.3 visar teknikavdelningens organisation. 
 

 
Figur 3.3 Teknikavdelningen 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel en beskrivs över hur service- och garantihanteringen fungerar i dagsläget. 
Dessutom presenterad de system som används för administration och uppföljning.  

4.1 Garanti 
Liko AB använder sig idag av följande definition på garanti:  
 
”Garanti är en försäkran om att under en begränsad tid hålla levererat material och/eller 
utfört arbete i funktion.”  
 
Det finns två olika garantiformer. Funktionsgaranti innebär att under garantitiden upprätthålla 
funktionen hos levererat material eller utrustning. Materialgaranti innebär att ej fungerande 
material byts ut mot likvärdigt. Ersättningsmaterial kan vara begagnat. Garantin innefattar 
endast material och komponenter. Det är teknikchefen som är ansvarig för garantihantering. 
 
Liko AB använder ett års garanti från leveransdagen gentemot distributörerna. Rutinerna för 
garantihantering som sammanfattas nedan gäller för hantering rörande mobillyftar, tillbehör, 
reservdelar, taklyftar och taklyftsdetaljer. 
 
Distributören betalar själv för frakten till och från Liko. Vid garantiåtaganden debiteras inte 
någon undersökningskostnad. Förbrukningsvaror som batterier, hjul och lyftband innefattas 
inte av garanti.  
 
Vid större material och produktionsfel meddelas kunderna via Technical Bulletin. Det för att 
minimalt antal felaktiga exemplar ska nå slutkund. Liko erbjuder också i vissa fall kunder att 
korrigera produkten på plats. Tekniska chefen beslutar om hur garantiåtaganden ska formas i 
de speciella fallen. 
 
Liko AB: s policy vid garanti är att minst leva upp till sina garantiåtaganden. Vid 
marknadsmässiga skäl kan drabbade kunder som ej formellt har rätt till garanti ersättas. Beslut 
om sådan ersättning tas av tekniska chefen i samråd International sales vid värden 
överstigande 5000 kronor. 
 
Liko AB använder sig alltid av ett års garanti till sina dotterbolag och distributörer. Vissa 
dotterbolag måste på grund av konkurrensskäl erbjuda längre garanti än ett år till sina kunder.   

4.2 Rutiner 
Liko AB har tagit fram en manual för hur arbete på serviceavdelningen ska bedrivas. Nedan 
sammanfattas dessa rutiner.  

4.2.1 Från kund till kund 
När ett fel uppstår som distributören anser vara garantiärende eller av annan anledning måste 
skickas till Liko i Alvik ska följande generella rutiner följas, se Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Från kund till kund      
 
Kunden sänder en skriftlig felanmälan, Return Report (Bilaga 3) till Liko. När Return Report 
ankommer till serviceavdelningen registreras denna i systemet. Därefter ska kunden paketera 
produkten för transport till Alvik. Väl framme i Alvik ankomstregistreras produkten. 
Serviceteknikern gör sedan en första bedömning och kontaktar kunden om vad som gäller. 
Efter vidtagen åtgärd testas produktens funktion enligt föreskrifter innan den paketeras och 
levereras tillbaka till kund. 

4.2.2 Returhantering 
Kunden ska innan gods returneras avisera detta till Liko. Aviseringen kan ske muntligt per 
telefon eller skriftligt via e-post eller fax. För att underlätta skriftlig avisering samt 
mottagandet av muntliga aviseringar, finns en speciell blankett framtagen, Return Report. Den 
används i dagsläget endast av några kunder. Vem som helst inom teknikfunktionen kan ta 
emot en avisering men informationen måste alltid vidarebefordras till serviceteknikern.  
 
Varje morgon ska serviceteknikerna gå igenom ankommet gods. Exportkunderna meddelas 
per fax eller e-post att godset ankommit. Om inte särskild överenskommelse föreligger 
behandlas returerna i kronologisk ordning. En kontroll eller felsökning utförs för att hitta fel 
eller godkänna angiven returorsak. Figur 4.2 nedan visar en översiktlig bild av 
returhanteringen.     
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4.2.3 Garantihantering 
Följande rutiner ska följas när produkter har anlänt där avsändaren gör anspråk på att problem 
ska korrigeras inom ramen för garanti. 
 
Utifrån de riktlinjer som finns gör serviceteknikern en bedömning om problemen ska hanteras 
inom Likos garantiåtaganden. Om det inte är fallet kontaktas kunden för beslut om vidare 
hantering. Vid gällande garanti görs en bedömning om produkten ska ersättas eller repareras. 
Figur 4.3 nedan visar en översiktlig bild av förloppet.  
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Figur 4.3 Garantihantering               

4.2.4 Reparationer 
Syftet med en reparation är att återställa produkten till ursprungligt skick avseende funktion 
och utseende. Ansvarig för att reparationen utförs korrekt är serviceteknikern.  
 
Utgående från konstaterat fel gör serviceteknikern en bedömning om kostanden för att 
reparera produkten är i paritet med, eller överstiger kostnaden för att anskaffa en ny produkt. 
Om det är fallet kontaktas kunden för beslut. I övriga fall kontaktas endast kunden i den 
händelse att kostnadsförslag begärts vid aviseringen.  
 
Därefter repareras produkten. I första hand används likvärdiga komponenter för att ersätta de 
felaktiga delarna. I andra hand används nya komponenter. En reparation innebär inte att 
produkten uppgraderas till nyare status.  
 
Vid reparation registreras arbete och använt material i Scala. Där registreras också funnet 
problem. Efter genomförd reparation testas produktens funktion enligt föreskrifter. Service 
ordern skrivs ut i tre exemplar varav ett är original.           

4.2.5 Återlösen 
Återlösen innebär att kunden av en eller annan anledning vill returnera en produkt till Liko 
och vill krediteras för detta. Ett exempel på en sådan orsak kan vara att kunden gjort en 
felaktig beställning.  
 
Den person som initierar ett återlösenförfarande ansvarar för att följa upp processen. Generellt 
gäller att produkten inte bör vara äldre än två månader för att återlösen ska godkännas. Vid 
reklamation av felaktigt levererad artikel ska produkten alltid returneras även om värdet på 
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produkten är lågt. Serviceteknikern kontrollerar produktens skick vid ankomst. Figur 4.4 visar 
en översiktlig bild av återlösenförfarandet. 
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Figur 4.4 Återlösenförfarande  

4.2.6 Uppgradering 
Uppgradering innebär att äldre versioner av produkter uppgraderas till senare versioner. 
Utgående från kontroll verifierar serviceteknikern att uppgifterna om överenskommen åtgärd 
och kostnad stämmer. Det sker genom kontakt med den person som utlovat uppgraderingen. 
Om kostnaden för att uppgradera produkten är i paritet med eller överstiger kostnaden för att 
anskaffa en ny produkt kontaktas kunden för beslut. I övrigt gäller samma rutiner som vid 
reparation.    

4.2.7 Return Report 
Return Report är ett dokument (Bilaga 3) som ska användas vid alla returer av produkter. 
Tanken är att samtliga kunder ska använda dokumentet. Idag är det inte alla som gör det på 
grund av att det upplevs som besvärligt vid stora returer.  
 
I Return Report finns färdiga fält för att fylla i den information som Liko behöver för att 
kunna hantera returen. 
 
Fältet för distributör används för att ange avsändarens kontaktinformation. Under detta finns 
ett antal fält där kunden ska fylla i uppgifter om den specifika produkten som är föremål för 
retur. Den informationen innefattar: 
 
Identifikationsuppgifterna som fylls i av avsändaren; produktnamn, artikelnummer, 
serienummer och kundens eget nummer på produkten.  
 
Ur flervalsmenyer specificeras  
 

• Returorsak - följande alternativ finns tillgängliga; garanti, reparation, återlösen, 
uppgradering och tillbud.   

 
• Kondition - följande alternativ finns tillgängliga; ny eller begagnad. 

 
• Åtgärd vid nekad garanti - följande alternativ finns tillgängliga; skrota, returnera 

trasig artikel, ersätt med ny artikel, reparera om möjligt och kontakta kunden. 
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Det finns även ett fält där kunden kan specificera returorsaken och auktorisera återlösen eller 
uppgradering. 
 
Förutom detta finns ett antal fält som ska fyllas i av teknikern på Liko. Här noteras 
ordernummer, kostnad för reparation, åtgärd och bedömt skick på produkten.  
 
Return Report skickas med e-post till Liko AB, bifogas även med produkten.  

4.3 System 
Under denna rubrik görs en genomgång av de system som idag används för administration 
och uppföljning av service- och garantiärenden på Liko AB. 

4.3.1 Scala 
På Liko AB används affärssystemet Scala. Service, garanti och returer registreras i en 
servicemodul. I samband med reparation kan man registrera vilket material som använts och 
vilket arbete som utförts. 
 
Scala servicemodul erbjuder också möjlighet till att registrera fel genom att använda felkoder. 
Denna möjlighet utnyttjas dock inte. Felkoderna är uppbyggda utefter att man kan 
kategorisera felen i två typer; mekaniska eller elektriska. De mekaniska och elektriska felen 
kan sedan specificeras ytterligare med hjälp av några underkategorier.   
 
Eftersom servicemodulen är kopplad mot lagermodulen görs uttag från lager automatiskt. 
Fakturering görs också från Scala. Under 2006 kommer servicemodulen i Scala att läggas ner. 
Serviceärenden på Liko AB kommer då att registreras i Scalas vanliga ordermodul.    

4.3.2 Servicewebben 
Servicewebben är ett internt system konstruerat av IT-avdelningen på Liko AB. Programmet 
är tänkt att användas för att följa upp serviceärenden inom Liko Sverige. Dessa ärenden 
innefattar både installationer av nya anläggningar och reparationer. Servicewebben ligger 
upplagd på Likos interna nätverk (Liko Net) och är i dagsläget endast möjligt att använda på 
datorer som är anslutna till nätverket. Försök pågår med en internetbaserad version.  
 
I servicewebben har teknikerna möjlighet att avrapportera följande:  
 

• Vid reparationer kan teknikern registrera vilket arbete som är utfört och vilka 
reservdelar som använts. 

• Vilket avtal och vilken kund som lyften finns registrerad på. 
• Var lyften är placerad.  
• Fakturerings uppgifter. 

 
Endast produkter som finns registrerade på serviceavtal eller som tekniker har utfört 
reparation på finns med i servicewebben. 

4.4 Serviceavdelningen 
På Liko AB i Alvik finns det en serviceavdelning. Där jobbar två personer med bland annat 
service och telefonsupport. En har ansvar för den svenska markanden och den andra för den 
internationella. 
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Telefonsupporten innefattar; allmänna frågor om produkter, beställning av reservdelar, hjälp 
med felsökning och reparationer.  
  
Varje månad utförs cirka 120 reparationer i Alvik där cirka 70 procent är internationella och 
30 procent svenska. 

4.5 Utbildning av servicetekniker 
Liko använder sig idag av ett koncept som kallas Liko School vid utbildningen av 
servicetekniker. Liko School är uppdelat i två nivåer; Steg 1 och Steg 2. Steg 1 kursen är en 
grundkurs där teknikern får lära sig de grundläggande begreppen, får en genomgång av hur 
tillsyn och underhåll ska skötas samt hur man använder servicemanualerna. Kursdeltagarna 
får också prova på att utföra felsökningar och enklare reparationer. I Steg 2 får kursdeltagarna 
behörighet att utbilda inom Steg 1. Steg 2 innebär också att teknikern får göra mera 
avancerade reparationer. Utbildningen sker främst på Liko i Alvik.      

4.6 Dotterbolagens service- och garantihantering 
Service- och garantihanteringen hanteras olika beroende på vilket dotterbolag som är 
ansvarig. Nedan ges en sammanfattning över hur hanteringen går till i nuläget på några av 
dotterbolagen. I Bilaga 4 finns det intervjufrågor som skickades ut till dotterbolagen.  

4.6.1 Liko Inc 
Liko Inc är ett dotterbolag inom Likokoncernen och är ansvariga för försäljningen på den 
amerikanska markanden. Liko Inc säljer sällan direkt till slutkund utan använder sig av 
distributörer. Distributörerna säljer sedan produkten vidare till antingen slutkund eller 
ytterligare mellanhänder. Figur 4.5 beskriver hur Liko Inc säljorganisation är uppbyggd.  
 

 
Figur 4.5 Liko Inc säljorganisation  
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Liko Inc använder sig av ett års garanti från försäljningsdatum till alla kunder oavsett 
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arbetskostnaderna.  
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Utbytesprogram  
Trasiga delar som returneras till Liko Inc renoveras och används sedan i ett utbytesprogram. 
Utbytesdelarna används vid garantiärenden och som vanliga reservdelar. Om kunden väljer att 
köpa en del från utbytesprogrammet måste den trasiga delen returneras. Priset på en 
utbytesdel är alltid hälften av ordinarie pris. 
 
Service 
Liko Inc erbjuder ingen service av kundernas produkter utan distributörerna använder sina 
egna servicetekniker för att utföra arbetet. 
  
Returadministration  
När en distributör har fått problem med en produkt kontaktas Liko Inc för att beställa 
reservdelar. Det görs genom att kunden fyller i en blankett som kallas Return Authorization 
Request Form, RARF (Bilaga 5) och skickar den via e-post eller fax. Det finns också 
möjlighet att ringa in ordern.  
 
När Liko Inc tagit del av ärendet får det ett referensnummer (RA#), vilket används vid all 
vidare hantering. Informationen från RARF registreras i ett datasystem och en Return 
Authorization Confirmation, RAC (Bilaga 6) skrivs ut.  
 
I nästa steg skickas en reservdel till kunden. För att göra detta måste en Sales order (bilaga 7) 
skapas och en plocklista skrivas ut. Med leveransen till kunden följer förutom reservdelen, 
fakturan, kopia av RAC, Instructions for part return (Bilaga 8) samt en fraktsedel för att 
returnera den trasiga delen. Kunden betalar alltid summan på fakturan.  
 
Den returnerade delen måste vara Liko Inc tillhanda inom 60 dagar för kontroll. Om då 
garantivillkoren är uppfyllda krediteras fakturan.  
 
När Liko Inc har garantitid kvar gentemot Liko AB skickas produkten till Alvik enligt Liko 
AB: s rutiner med den skillnaden att ett exceldokument (Bilaga 9) används istället för return 
report. Beroende på vilken frakt som väljs varierar expeditionstiden. Det tar dock sällan 
mindre än en månad innan lagade produkter är åter på Liko Inc. Figur 4.7 ger en översiktlig 
bild över returadministrationen på Liko Inc.   
 
Linak US Inc 
Linak är en underleverantör till Liko AB som levererar kontrollboxar, handkontroller och 
andra elektroniska komponenter. När någon av dessa komponenter går sönder har Liko Inc 
tillåtelse att använda Linak US Inc för reparationer och garantianspråk. 
 
För sådana ärenden finns det en fullständig spårbarhet tillbaka till lyften, RA nummer och det 
serviceordernummer som komponenten får på Linak. På serviceordern som följer med returen 
kan Liko Inc se från vilken RA som komponenten härstammar. Linak skickar också 
periodiska rapporter till Liko AB över reparerade komponenter. På detta sätt kan man följa 
kvalitén på komponenterna utan att de behöver skickas till Alvik. 
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Figur 4.7 Returadministration Liko Inc 
 
Kvantitet 
Varje månad hanteras cirka 250 returer. Av dessa är fördelningen omkring 60 procent 
utbytesdelar, 20 procent garantiärenden och resterande från felleveranser.  

4.6.2 Liko UK 
Liko UK är det äldsta av Likos dotterbolag och är ansvarig för service och försäljning i 
Storbritannien. Serviceorganisationen liknar den i Sverige med lokala servicetekniker runt om 
i landet.  
 
Garanti 
Liko UK erbjuder alltid tolv månaders garanti från försäljningsdatum till alla kunder oavsett 
produktgrupp. 
 
Service- och garantireparationer  
Vid fel på produkt ringer kunden upp en serviceadministratör på Liko UK: s huvudkontor och 
gör en felanmälan. Serviceadministratören kontaktar närmaste tekniker som besöker kunden 
och utför reparationen. Teknikern fyller sedan i en komplett arbetsrapport som lämnas in till 
administratören. Administratören avslutar ärendet och beslutar om eventuell garanti. 
Teknikern returnerar trasig del till lagret. Vid garantianspråk mot Liko AB fyller en 
lagerarbetare i Return Report och skickar delen till Liko AB. Av ekonomiska själ skickar man 
inte delarna enskilt utan samlar på sig ett antal och gör en stor leverans. Ibland kan delarna 
ligga upp till sex månader innan leverans till Alvik. Delar värda mindre än 500 kronor 
returneras ej på grund av höga transportkostnader. Processen finns beskriven i Figur 4.8. 
 
Liko UK upplever att det finns brister i kommunikationen med Liko AB gällande 
garnantiärenden, man skulle vilja ha mer återkoppling om felorsaker och information om 
felfrekvensen på olika produkter.  
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Figur 4.8 Returadministration Liko UK 
 
Service på konkurrenters lyftar 
En stor del av Liko UK: s servicearbete utförs på konkurrentlyftar.  
 
Kvantitet 
På Liko UK hanteras cirka 10-20 serviceärenden varje månad.  

4.6.3 Liko Sverige 
Liko Sverige är ansvarig för försäljning och service av Likos produkter på den svenska 
marknaden. Förutom i Alvik finns lokala kontor på ett flertal ställen runt om i Sverige. På 
kontoren finns sälj- och servicepersonal. Auktoriserad servicepersonal finns på tolv orter 
runtom i Sverige. Kunderna kan vara allt från privatpersoner och byggföretag till kommuner 
och landsting.    
 
Garanti  
På grund av den hårda konkurrensen på den svenska marknaden är det nödvändigt att erbjuda 
längre garanti än det år som Liko AB står för. Generellt används två års garanti på mobillyftar 
och fem år på taklyftar. Den garanti kunden erbjuds innefattar material och arbete men inte 
frakt eller framkörningskostnad. Liko Sverige står för de kostnader som uppstår i och med den 
längre garantitiden.  
 
Auktoriserad personal behöver inte ta kontakt med Liko AB för att bedöma garantier utan kan 
själva ta beslut om garantiåtaganden. Liko Sverige har haft problem med att personalen inte 
har rapporterat att det är frågan om garantier och köpt reservdelen från Liko AB istället för att 
kräva garanti. Detta har lett till stora kostnader för Liko Sverige. 
 
Det finns inga klara riktlinjer för vilken garantitid som gäller för utbytta eller reparerade delar. 
Variationer från tre till tolv månader förekommer. Garantitiden på utfört arbete är ofta kortare 
än på materialet.       
 
Serviceavtal 
Liko Sverige erbjuder sina kunder att teckna ett serviceavtal. I serviceavtalet ingår bland 
annat besiktning en gång per år, bevakning av besiktningsintervall och serviceanmälan dygnet 
runt. Dessutom erbjuds en fast framkörningskostnad och en reducerad timdebitering.  
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Vissa kunder har tecknat serviceavtal med konkurrerande lyfttillverkare vilket innebär att de 
även utför service och reparationer på Likos produkter. När konkurrenterna utför reparationen 
gäller inga garantier. Det förekommer även att Liko har avtal som innefattar konkurrenters 
lyftar.  
 
Service- och garantireparationer  
Vid problem tar kunden kontakt med Liko och gör en felanmälan. Felanmälan lämnas 
muntligt eller skriftligt till tekniker, lokaltkontor eller till Liko i Alvik. Liko tar emot 
felanmälan och skickar ut en tekniker som besöker kunden på plats och utför reparationen. 
Kunden har också möjlighet att skicka produkten till Alvik för reparation. 
 
När teknikern utfört en reparation används servicewebben för att registrera ärendet. I 
servicewebben finns två typer av rapporter. Arbetsrapporten används för att registrera; 
reparation som utförts, material som använts, framkörningskostnad och arbetstid som kunden 
faktureras. I tidsrapporten registreras den verkliga tidsåtgången för att kunna följa upp hur 
länge olika reparationer tar. I figur 4.9 ges en översiktlig bild av förloppet.   
 
Liko Sverige har även en tekniker som jobbar med service- och garantiärenden på plats i 
Alvik. Där utförs bland annat reparationer, garantihantering och kontroll av returer från 
felleveranser. Teknikern använder inte servicewebben utan registrerar arbetet i Scalas 
servicemodul.        
 

 
Figur 4.9 Service- och garantireparationer, Liko Sverige  
 
Kvantitet 
Serviceteknikerna utför cirka 700 kundbesök varje månad. På dessa utförs service-, 
garantireparationer och periodiska kontroller. 

Felanmälan 
- Skriftlig 
- Muntlig 

Trasig 
produkt 

Kund 

Liko Sverige 

Felsök & 
reparation  

Registrerar i 
Servicewebben & 

fakturering 

 
 

Tar emot 
felanmälan & 
meddelar 
tekniker 

Tekniker 
åker till kund



-NULÄGESBESKRIVNING- 
___________________________________________________________________________ 

 26 

4.6.4 Jämförelse mellan dotterbolagen 
Arbetsmetoderna på Liko Sverige och Liko UK är förhållandevis lika varandra. Båda bolagen 
har servicetekniker som utför reparationer på plats hos kund. En skillnad är hur teknikerna 
rapporterar sitt arbete. På Liko Sverige använder man sig av servicewebben, där teknikerna 
själv rapporterar utfört arbete. Teknikern väljer hur ofta han/hon vill åka till kontoret och 
utföra rapporterna, vanligtvis en gång per vecka. På Liko UK rapporterar teknikern genom att 
fylla i en arbetsrapport som han sedan skickar till en administratör. Administratören 
registrerar ärendet i systemet. I och med serviceavtalen utför Liko Sverige liksom Liko UK 
service på konkurrent lyftar vilket gör att ett framtida system även ska klara av att hantera 
rapportering av sådana arbeten. 
 
Liko Inc: s organisation för service skiljer sig mycket från Liko Sveriges och Liko UK: s. 
Liko Inc har inga egna tekniker ute på fältet, man använder sig istället av distributörernas 
tekniker. Distributörerna gör en felanmälan till Liko Inc som skickar ut reservdelar. 
Distributören skickar tillbaka den utbytta delen och Liko Inc tar beslut om garanti gäller. Liko 
Inc använder sig också konsekvent av ett utbytesprogram på reservdelar där kunden endast 
betalar halva priset om man accepterar att man får begagnade reparerade delar. Detta 
arbetssätt innebär att det mesta administrativa arbetet utförs inom Liko Inc:s kontor. 
 
Liko Sverige har till skillnad från de övriga bolagen Liko AB: s tillåtelse att ta garantibeslut 
gentemot Liko AB. Liko Sverige har också på grund av den hårda konkurrensen tvingats till 
att förlänga garantitider. 
 
Liko Inc utnyttjar möjligheten att skicka Linakprodukter som har garantitid kvar direkt till det 
lokala Linakkontoret. Liko AB har möjlighet att få noggrann statistik av Linak för sådana 
ärenden.     
 
Möjligheterna att implementera ett nytt datasystem ute hos teknikerna varierar. På Liko Inc 
borde det finnas goda möjligheter eftersom det är ett fåtal personer som jobbar med 
serviceärenden och samtliga är stationerade på kontoret. På Liko Sverige är det redan nu 
teknikerna själva som utför registreringen till systemet. Det borde också finnas möjligheter att 
utveckla detta i och med de allt bättre uppkopplingsmöjligheterna ute på fältet. I England 
finns det dock ingen erfarenhet hos teknikerna att själva registrera sitt arbete. I Tabell 4.1 
nedan finns en översiktlig jämförelse mellan de olika dotterbolagen. 
 
Tabell 4.1. Jämförelse mellan dotterbolag 
 Liko Inc Liko Sverige Liko UK 
Organisation Inga egna tekniker ute på 

fältet. Använder 
distributörernas tekniker.  

Egna tekniker på fältet.  Egna tekniker på fältet. 

Garantitider 12 månader på alla 
produkter. 

24 månader mobillyftar. 
50 månader på taklyftar. 

12 månader på alla 
produkter. 

Service på konkurrent 
lyftar 

Nej Ja Ja 

Datorsystem Eget Scala och Servicewebben Scala 
Möjlighet till 
garantibeslut 

Nej Ja Nej 

Möjligheter till 
implementering av 
servicesystem på fältet 

Behövs ej. Service utförs 
på kontor. 

Goda. Görs redan idag. Kräver mycket arbete. 
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4.7 Återkoppling 
Under denna punkt görs en genomgång över de metoder som finns för att återkoppla fel och 
brister bakåt i produktionskedjan.  

4.7.1 Avvikelserapporter 
Liko har idag ett system för avvikelsehantering som innebär att alla avvikelser ska rapporteras 
via e-post till kvalitetsavdelningen. På kvalitetsavdelningen görs en utredning med berörda 
parter för att se vilka åtgärder som bör vidtas.  
 
Till detta system rapporterar serviceteknikerna när samma fel ofta återkommer på produkter, 
vid uppenbara produktionsbrister och vid fel som kan leda till fara för användarna.  

4.7.2 Service- och garantistatistik  
Vid service som utförs i Alvik registreras utfört arbete i Scala. Arbetet registreras via en 
textrad på serviceordern. Det finns ingen systematisering som beskriver hur denna 
information ska fyllas i och det är därför svårt att använda informationen när man ska göra 
analyser. Det finns heller inget system för uppföljning av reparationer som utförts hos 
dotterbolag och distributörer. Den enda möjligheten man har till någon vettig uppföljning är 
att analysera reservdelsförsäljningen. Denna möjlighet är dock begränsad i och med att det 
finns möjlighet för kunderna att köpa vissa delar direkt från leverantörer. 

4.7.3 Spårbarhet 
Liko använder sig av ett MPS-system vilket innebär att man har en bra möjlighet att spåra 
använt material och produktionsförändringar bakåt i produktionen. Det flesta produkter har 
också ett individuellt serienummer vilket gör det möjligt att spåra när produkten är tillverkad, 
vilka de ingående komponenterna är och vilken version som det är frågan om. 

4.7.4 Återkoppling till produktion och konstruktion 
Teknikavdelningen är ansvarig för att bereda produkterna för produktion och för 
kommunikation med kunder och användare. Ifall teknikavdelningen får en indikation på att 
det finns brister i produktionen eller konstruktionen utvärderar man dessa och beslutar om 
vilka åtgärder som ska vidtas.   
 
Det vanligaste sättet att få sådana indikationer är via avvikelsehanteringen och 
reservdelsförsäljningen. Dessa två möjligheter har brister som gör att de inte alltid ger 
varningssignaler i tid. Avvikelserapporter om systematiska fel bygger på att teknikern gör en 
egen bedömning. Denna bedömning görs utifrån teknikerns erfarenheter och bygger inte på 
objektiva fakta. Reservdelsförsäljningen är inte heller ett pålitligt mått eftersom det inte går 
att säga att en såld reservdel faktiskt används då många leverantörer köper reservdelar för att 
ha på lager.    
 
I dagsläget finns inte något koncernövergripande system för registrering av felorsaker. 
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4.8 Sammanfattning av nuläge  
Idag använder Liko AB sig av två olika former för garanti. Dessa är funktionsgaranti och 
materialgaranti. Garantitiden på produkterna från Liko AB är ett år. För att få produkterna 
utbytta på garanti måste dotterbolagen skicka dessa till Liko AB i Alvik. Det leder till höga 
transportkostnader som innebär att dotterbolagen inte skickar alla produkter som kan bytas ut 
på garanti. I många fall upplevs det som ett problem. 
 
På de olika dotterbolagen används olika system vid rapportering av service- och 
garantiärenden vilket leder till att Liko AB inte kan se vad som har bytts ut på produkterna. 
För att få en uppfattning använder man sig av försäljningsstatistiken på reservdelar. Denna ger 
en bra bild av vad som sålts men säger inget om vilka produkter som används eller ligger på 
lager. Från Liko AB ses det som ett stort problem som man i framtiden avser att lösa. 
 
När dotterbolagen ska returnera gods till Liko AB har de oftast samlat på sig många 
garantiprodukter vilket innebär att teknikern i Alvik får produkterna pallvis. Eftersom det kan 
ta flera månader mellan varje retur kan det innebära att garantitiden gått ut på vissa produkter 
vid ankomst till Liko AB. Det leder i vissa fall till onödig kommunikation. 
 
Vid retur till Liko AB ska dotterbolagen fylla i Return Report. Det är ett dokument som 
beskriver felet på produkten och vad teknikern ska göra. Alla utom Liko Inc använder sig av 
Return Report. Där anser man att det innebär merarbete vid stora returer. På Liko AB vill man 
att det ska tas fram ett returhanteringssystem som även tillfredsställer kunden vid större 
returer.  
 
I Sverige används två olika system vid registrering av service- och garantiärenden beroende 
på om det är reparation ute på fältet eller reparation på Liko AB i Alvik. Dessa är ej 
sammankopplade vilket leder till att teknikern i Alvik inte kan se om det utförts reparationer 
på produkten ute på fältet. Det anses som ett problem. 
 
.
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5 Framtidsbeskrivning 
För att kunna utveckla ett bra system som ska vara möjligt att använda i många år framåt är 
det viktigt att göra en grundlig analys av framtiden. Framtidsbeskrivningen som presenteras 
nedan är framtagen genom brainstormingmöten med chefer och personal från olika 
avdelningar inom företaget.     

5.1 Ekonomi 
I Likos lilla gröna presenteras tankar och visioner om framtiden. Målsättningen är en fortsatt 
tillväxt på 20 procent/år och en vinst för huvudbolaget Liko vårdlyft AB på 10 procent/år. En 
sådan utveckling skulle innebära att Liko år 2015 har en omsättning på 1.5 miljarder kronor. 
De marknader som anses ha störst utvecklingspotential är OECD-länder, exempelvis 
Tyskland, Holland och Belgien. I dessa länder är ekonomin god och det finns kapital att satsa 
på åldringsvården. Man vill även utveckla kontakter i mindre kapitalstarka länder som 
exempelvis Iran där man i första skedet måste utbilda i varför lyfthjälpmedel ska användas. 
 
Idag är USA och Sverige de största marknaderna. Sverige ligger långt fram när det gäller 
användandet av patientlyftar och det finns goda kunskaper om hur och varför man ska 
använda hjälpmedlen. I Sverige ligger fokus på att erbjuda en bra och bekväm vård till 
patienterna och en god arbetsmiljö för vårdaren. På den andra stora markanden USA används 
lyftarna främst för att minska arbetsskador och sjukskrivningar.   
 
När det gäller priser på Likos produkter ligger dessa på en genomsnittlig nivå jämfört med 
konkurrenterna vilket man i framtiden också avser att göra. För att kunna konkurrera på den 
billiga marknaden som avser till exempel vårdhem och hemmiljöer finns ett bolag i koncernen 
som heter Nordic Rehab. Dessa produkter har en enklare konstruktion med exempelvis 
manuell benbreddning, enklare selar och även mindre lyftkapacitet. 
 
I dagsläget har Liko 60 procent av svenska marknaden och 13 procent av världsmarknaden 
och målet är att komma upp till 20 procent. En sådan ökning skulle innebära att Liko skulle 
bli världsledande när det gäller lyfthjälpmedel.  

5.2 Garanti 
Uppföljning av garantiärenden är en viktig källa till information för företag och ett viktigt 
konkurrensmedel. Ett framtida system bör därför ha goda möjligheter till uppföljning av 
kostnader och orsaker. Systemet ska på ett enkelt sätt ge den information som krävs vid beslut 
om ändrad garantitid eller individuella garantitider.   
 
Liko AB vill i framtiden ha bättre kontroll och uppföljning på sådana ärenden där man själv 
har garanti att utkräva från sina leverantörer. 

5.3 Volymer 
En naturlig följd av ökad försäljning är att mängden service- och garantiärenden ökar. Liko 
har idag ett problem med att kunderna inte köper alla reservdelar från Liko. Det kan de göra 
på grund av att företaget använder sig av standardkomponenter. Liko har redan påbörjat att i 
samarbete med leverantörer utveckla specialdesignade komponenter som endast ska säljas via 
Liko. Det arbetet kommer att leda till fler serviceärenden. 
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5.4 Lagar och Regler 
Medicintekniska produkter delas idag in i olika klasser beroende på vilka risker som finns i 
samband med användandet. Likos produkter tillhör klass 1 vilket innebär att det den lägsta 
klassen (minst risk). Det har dock visat sig att de flesta olyckorna inom vården inträffar med 
klass 1 produkter. Därför är det troligt att kraven på dessa produkter kommer att öka i 
framtiden.  

5.5 Uppföljning 
Idag finns det endast begränsade möjligheter till uppföljning av service- och garantiärenden. 
På grund av att man använder olika arbetssätt och affärssystem vid de olika dotterbolagen. I 
framtiden ser man ett stort behov av snabb återkoppling bakåt i produktionskedjan. Det 
kommer att vara viktigt att kunna lagra information om enskilda individers historia 
exempelvis garantitid, utförda reparationer, kundklagomål med mera. 

5.6 Sammanfattning 
Målsättningen för Liko AB är en fortsatt tillväxt på 20 procent/år och en vinst för 
huvudbolaget Liko vårdlyft AB på 10 procent/år.  Marknaderna som anses ha störst 
utvecklingspotential är OECD-länderna men man vill även skapa kontakter i mindre 
kapitalstarka länder exempelvis Iran. Likos priser på produkterna ligger i medel jämfört med 
konkurrenterna vilket man även i framtiden avser att göra. För att konkurrera på den billiga 
marknaden används ett bolag i koncernen med namnet Nordic Rehab som säljer enklare lyftar 
för exempelvis hemmiljöer. 
 
I framtiden är målet att inneha 20 procent av världsmarknaden vilket skulle innebära att Liko 
blir världsledande inom patientlyftar. 
 
Uppföljning av garantiärenden är en viktig källa till information och Liko anser att det 
kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det innebär att servicesystemet måste utvecklas 
och att det bör användas på alla dotterbolag.   
 
Ökad försäljning innebär ökad mängd av service- och garantiärenden. För att sälja mer 
reservdelar kommer man i framtiden att använda sig av mer specialdesignade produkter som 
endast går att köpa av Liko.  
 
Medicintekniska produkter delas in i olika klasser beroende på vilka risker som finns i 
samband med användandet. Likos produkter tillhör klass 1 vilket innebär minst risk. Det har 
dock visat sig att det händer mest olyckor med dessa produkter vilket i framtiden kan innebära 
hårdare krav. 
 
I dagsläget finns det begränsade möjligheter till uppföljning på grund av att de olika 
dotterbolagen använder sig av olika arbetssätt och affärssystem. I framtiden anser man att 
informationen måste lagras gemensamt för att få bättre återkoppling i produktionskedjan. 
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6 Teori 
I detta kapitel ges en teoretisk grund. Kapitlet inleds med en genomgång av 
kvalitetsbegreppet och dess påverkan på företaget. Därefter fortsätter det med en diskussion 
kring garantier och analyser av garantianspråksdata. 

6.1 Kvalitet 
Enligt Klefsjö 2001 är en produkts eller tjänsts kvalitet dess förmåga att tillfredsställa kundens 
behov och förväntningar. En produkts kvalitet har många olika dimensioner. Några av dessa 
är; 
 

• variation i prestanda och andra egenskaper som kunden sätter värde på. 
• tillförlitlighet, som är ett mått på hur ofta det inträffar fel och hur allvarliga dessa är. 
• underhållsmässighet, som sammanfattar hur lätt eller svårt det är att upptäcka, 

lokalisera och avhjälpa fel. 
• säkerhet  

 
För att ett företag ska ha en effektiv kvalitetsstrategi krävs fokus på följande områden. Alltid 
ha kunden i centrum vilket innebär att det är kundens syn på vad som är kvalitet som är 
avgörande. Beslut ska alltid vara baserade på fakta för att undvika slumpfaktorer. Arbetet med 
kvalitet ska ske i processer och sträva efter ständig förbättring. Grundtanken ska vara att det 
alltid finns ett sätt att få bättre kvalitet till en lägre kostnad. Den sista hörnstenen i ett lyckat 
kvalitetsarbete är att alla på företaget är delaktiga och känner ansvar för kvalitén.      
 
Kvalitet sträcker sig över samtliga skeden i produktens livscykel. I detta arbete ligger fokus på 
uppföljning av konstruktionskvalitet vad gäller driftsäkerhet och tillverkningskvalitén som är 
hur väl produkten uppfyller de specifikationer som fastslogs vid konstruktion. Ett annat 
viktigt begrepp är relationskvalitet. Denna påverkas av alla som kommer i kontakt med 
kunden. Goda relationer med kunder är viktiga, deras åsikter bör därför på ett effektivt sätt 
återkopplas till service och konstruktion.  

6.1.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är en kvalitetsdimension hos ett system som speglar dess förmåga att fungera 
på ett tillfredsställande sätt med ett minimum av störningar, fel och reparationer. www.ne.se 
(2006) 
 
Klefsjö (2001) beskriver tillförlitlighet som en väsentlig kvalitetsparameter. Därför är 
tillförlitlighetstekniken ett mycket viktigt verktyg i kvalitetsstyrning. Dess syfte är att finna 
orsaker till fel och försöka eliminera dessa. Det vill säga öka produktens motståndskraft mot 
att fel inträffar, finna konsekvenser av fel och om möjligt lindra eller eliminera dessa. 
 
Vidare skriver Klefsjö om att ett bra förbättringsarbete inom tillförlitlighet kräver en väl 
fungerande informationsåtermatning.  
 
För att kunna arbeta med tillförlitlighet är det viktigt att känna till och förstå de viktigaste 
grundbegreppen som presenteras nedan. 
 
Driftsäkerhet är enligt tillförlitlighetsteknisk ordlista definierat som egenskap hos en enhet att 
kunna utföra angiven prestation under angivna betingelser med hänsyn tagen till 

http://www.ne.se
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prestationsnedsättning på grund av fel och underhåll. En enhets driftsäkerhetsegenskaper 
bestäms av; 
 

• funktionssäkerhet, som är enhetens förmåga att fungera utan fel. 
• underhållsmässighet, det vill säga hur lätt det är att upptäcka, lokalisera och avhjälpa 

fel. 
• underhållsäkerhet, som är underhållsorganisationens förmåga att ställa upp med 

resurser för underhållet.  
 
Andra viktiga begrepp är; 
 

• funktionssannolikhet, vilket är sannolikheten att en produkt fortfarande ska fungera 
efter tiden t. 

• felbenägenhet, är risken för att en produkt som överlevt tidpunkten t, skall ha gått 
sönder vid tidpunkten t+h. 

• felintensitet är ett begrepp som ofta används när det är frågan om reparerbara system 
och kan tolkas som risken för fel per tidsenhet.  

6.1.2 Analys av funktionssäkerhet 
Inom tillförlitlighetstekniken finns ett antal olika metoder för att analysera insamlad data. Ett 
sätt kan vara beräkning av systemtillförlitlighet. Basen för denna typ av beräkning är ett 
tillförlitlighetsblockschema. Ett exempel på ett sådant schema illustreras i Figur 6.1 
 

 
Figur 6.1 Ett enkelt system och dess tillförlitlighet (Klefsjö, 2001) 
 
Systemen delas upp i två olika typer; seriesystem och parallellsystem. Ett system som endast 
fungerar då samtliga ingående komponenter fungerar definieras som ett seriesystem. Om ett 
seriesystem ska överleva tidpunkten t måste alla ingående komponenterna överleva 
tidpunkten t.  
 
Ur ett matematiskt statistiskt perspektiv innebär detta att om fel på komponenterna uppstår 
oberoende av varandra är funktionssannolikheten lika med produkten av komponenternas 
funktionssannolikheter. Seriesystemets felbenägenhet kan då visas vara lika med summan av 
komponenternas felbenägenheter. Att fel uppstår oberoende av varandra är ett villkor som 
dock sällan är uppfyllt i verkligheten. Det är därför viktigt att inte använda detta antagande 
utan att göra en kritisk granskning.    
 
Ett parallellsystem fungerar när minst en komponent fungerar. Detta innebär att ett 
parallellsystem har gått sönder vid tiden t endast om alla enheter har gått sönder.  
 
Ett annat sätt att beräkna ett systems tillförlitlighet är genom tillförlitlighetsprediktering. 
Metoden innebär att man med hjälp av tillgänglig information förutspår ett systems framtida 
tillförlitlighetsegenskaper.  
 

Motor Koppling Växellåda Kardanaxel Bakaxel 

Rm Rkl Rvx Rka Rbv 
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Den sista metoden som tas upp här är felmods- och feleffektanalys, FMEA och är en mycket 
effektiv metod för tillförlitlighetsanalys.  
 
Den grundläggande iden är att varje felsätt på låg systemnivå, till exempel på komponentnivå, 
analyseras motsvarande felkonsekvenser både på den lokala nivån och på systemnivån. 

6.1.3 Kvalitetssystem ISO 
Enligt Klefsjö har det blivit allt vanligare att tala om ett företags kvalitetssystem. Termer som 
kvalitetssäkringssystem och kvalitetsledningssystem blir också allt vanligare. Många företag 
kräver idag att deras leverantörer ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem. En definition på 
kvalitetssystem är: 
 
”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 
nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet.” 
 
Vidare säger Klefsjö att ett kvalitetssystem utgör en bas för att styra och förbättra kvaliteten 
på organisationens produkter och processer. Det är viktigt att systemet är dokumenterat i 
tillräcklig omfattning. Dokumentationen är både ett stöd i det dagliga arbetet och en bas för 
kvalitetsrevision av organisationen och dess sätt att arbeta. 
 
ISO 9001 är den standard som föreskriver hur ett kvalitetsledningssystem bör vara uppbyggt. 
Denna kravstandard för kvalitetssystem lyfter fram ledarskap, kundfokusering, processyn och 
ständiga förbättringar på ett sätt som gör att systemet benämns som ett 
kvalitetsledningssystem. 

6.1.4 Kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter 
Myndigheterna ställer särskilda krav på medicintekniska produkter för att skydda sina 
medborgare. Kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter (QMS) finns alltså för att 
säkerställa funktion och säkerhet. 
 
I USA gäller Quality System Recuierments (QSR) som lag och den ställer tydliga och 
omfattande krav. Inom EU fungerar Medical Device Directive (MDD) som en grund för hur 
länderna ska lagstifta. MDD ställer varierande krav på kvalitetsledningssystem som är 
svårttolkade och kortfattade.  
 
ISO 13485:2003 är en harmoniserande standard till MDD men ställer dessutom krav på QMS. 
Harmoniserande innebär att standarden uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.    

6.1.5 Processer och processteori 
Att arbeta processorienterat är ett av grundkraven i de olika ISO-standarderna. Därför 
kommer här en genomgång av processbegreppet och vad det innebär att jobba 
processorienterat. Enligt Nationalencyklopedin (2006) härstammar ordet process från latinets 
”processus” och ”procedere” som ungefär betyder ”framåtskridande” eller ”gå framåt”. 
Klefsjö (2002) tar upp två olika definitioner av process. 
 
”…en uppsättning aktiviteter med preciserad början och slut som med hjälp av 
organisationens resurser återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör till en 
på förhand bestämt mätbart resultat till en kund.” 
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”…en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa 
värde åt någon extern eller intern kund.” 
 
Det är vanligt att använda sig av bilder och diagram när man beskriver processer. Figur 6.2 
ger en översiktlig bild över vad en process är. 
 
 

Figur 6.2 Med hjälpresurser från organisationen förädlar en process ett objekt till resultat för 
en intern eller extern kund. Processens gränssnitt bestämmer processens omfattning.    
 
Ett företags processer brukar vanligen delas in i tre olika nivåer. Huvudprocessen som syftar 
till att uppfylla externa kunders behov och förädla de produkter organisationen erbjuder. För 
att huvudprocessen ska fungera måste det finnas stödprocesser som har till uppgift att 
tillhandahålla resurser. Dessa processer har interna kunder. Exempel på sådana processer kan 
vara underhålls och informationsprocesser. Den sista nivån är ledningsprocesser vars uppgift 
är att besluta om organisationens mål och strategier samt att genomföra förbättringar av 
organisationens övriga processer. 
 
Varje process kan också bestå av flera olika aktiviteter. På den översta sammanslagna nivån 
pratar man om en process. Processen går sedan att bryta ner i antingen delprocesser eller 
aktiviteter. Figur 6.3 nedan visar hur en process kan vara uppdelad i olika nivåer. 
 

 
 
Figur 6.3 Illustration över olika hierarkiska nivåer för en process 

Process

Leverantör Överens- 
kommelse Kund

Objekt Resultat

Resurser
Gränssnitt Gränssnitt

Huvudprocess 
Högsta nivå på ett 
företags processkarta 

Delprocess 
En process kan bestå av 
flera processer 

Aktivitet 
En väl avgränsad enskild 
arbetsuppgift som ingår i 
en process 
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6.2 Garanti 
En garanti är en avtalsreglerad överenskommelse mellan tillverkare (säljare) och konsument 
(kund) som kräver att tillverkaren rättar till fel som uppstår under garantitiden. Förutom detta 
är en garanti en försäkran till kunden om att produkten kommer att fungera som förväntat 
under normala förhållanden för åtminstone den tid som utlovas. När en produkt går sönder 
under garantitiden och kunden ställer ett legitimt krav på tillverkaren att få produkten 
reparerad eller ersatt kallas det för att kunden gör ett garantianspråk. Syftet med en garanti är 
att ge leverantören ansvar för att produkten ska fungera under garantitiden. Många kunder 
drar också slutsatsen att en lång garantitid borgar för en högkvalitativ produkt. Den 
huvudsakliga anledningen till att säljaren använder sig av garanti är för skydd. Garanti kan 
dessutom fungera som ett bra försäljningsverktyg. 

6.2.1 Analys av garantianspråksdata 
Det är viktigt att tillverkaren har bra metoder för att analysera den data som kan samlas in i 
samband med garantihanteringen. Detta eftersom garantianspråksdata är den största källan för 
insamling av information som visar hur produkten fungerar i fält.  
 
Enligt Suzuki (2001) finns följande huvudsakliga syften och orsaker till att använda garanti 
anspråksdata: 
 

• Tidig upptäckt av dålig design, produktion och komponenter samt defekta delar. 
• Observera mål för utvecklingen av nya produkter. 
• Förstå sambandet mellan testdata från produktutvecklingen, inspektioner under 

produktionsstadiet och funktion vid användning. 
• Bestämma ifall återkallelse, stopp i produktionen eller en modifikation av 

konstruktionen är nödvändig.  
• Jämföra tillförlitligheten mellan liknade konkurrerande produkter.  
• Konstruera en databas av felorsaker och mekanismer och deras relationer till miljö 

och till det sätt som de används. 
• Förutse framtida garantianspråk och kostnader. 

 
Eftersom det finns många olika aspekter på garantihantering finns det också många statistiska 
metoder för analys av data. Nedan görs en kort beskrivning över några huvudområden för 
vilka det finns analysmetoder. 
 
Åldersbaserad anspråksanalys 
Många faktorer påverkar fel som resulterar i garantianspråk. De viktigaste är åldern på 
produkten, tidpunkten för produktion, förutsättningar vid produktion samt förhållanden och 
det sätt på vilken produkten används. Åldersbaserad anspråksanalys tar hänsyn till dessa 
faktorer.   
 
Analys av sammanställt datamaterial 
I vissa fall har tillverkaren bara tillgång till en sammanfattning av data vilket innebär 
svårigheter när man ska göra analyser.  
 
Minimaltdataunderlagsanalys 
På grund av diffusa service organisationer och för att minimera kostnaderna för insamling och 
underhåll av databaserna har en metod tagits fram som syftar till att använda minsta möjliga 
mängd data. 
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Användning av covariates för analys av garantianspråk. 
En metod som tar hänsyn till produktions- och användandeförhållanden. 
 
Uppskattning av livslängdsfördelning med hjälp av komplementerande data. 
En metod för att uppskatta en produkts livslängd när endast data från fallerande produkter är 
tillgänglig.   
 
Tvådimensionsanalys 
Denna metod används när det finns olika mått på vissa variabler. Ett exempel hämtat från 
bilindustrin är ålder. Två möjliga mått på en bils ålder är kalenderålder och miltal. Garantin 
gäller då antingen ett visst antal mil eller en viss ålder. Vilken det är beror på vilken som 
inträffar först.       
 
Fördröjd försäljnings- och rapportsanalys 
En metod som tar hänsyn till att det oftast finns en tidsskillnad mellan tillfället för produktion 
och försäljning och i tillfället från de att fel inträffar tills det att felet rapporteras.   
 
Prognos för garantikostnader 
Flera metoder finns tillgängliga för att göra prognoser över framtida garantikostnader. 
(Karim och Suzuki, 2005) 

6.2.2 Klassificering av garantiärenden 
Det flesta företag erbjuder garanti för att försäkra produktens kvalitet, locka kunder och visa 
sitt förtroende för produkten. En bra garantiservice är ett måste för att få kundernas 
förtroende. Garantiärenden påverkar inte bara kundernas syn på produktens kvalitet utan även 
den komplexa garantiledningen i hela systemet. Garantireturer är en viktig logistisk process 
som måste hanteras effektivt (Cox, 1999; Larsson och Kulchitsky, 2001; Mucha, 2002). 
Att inte vara uppmärksam på detta kan få ödesdigra konsekvenser för relationerna med andra 
intressenter i produktionskedjan.  
 
Eftersom en produkt är ett resultat av ett komplext nätverk av operationer är det nödvändigt 
att hitta källan till returproblemet för att kunna rätta till felet. En fråga som uppkommer i detta 
sammanhang är vilken data som krävs föra att analysera garantikostnader och hur dessa data 
ska analyseras.   
 
Teng, Ho och Shumar har gjort en studie över tillämpningar av klassificerings metoder för 
olika syfte före man bestämt klassificeringsprocess.     
 
Det är vanligt att man förlorar viktig garantiinformation när returnerade produkter 
överlämnas. Detta är särskilt vanligt när informationen rör flera parter i produktionskedjan. 
En typisk produktionskedja inom exempelvis bilindustrin inkluderar flera nivåer av 
leverantörer och slutleverantören erbjuder alltid garantiservice på olika ställen genom sina 
distributörer.  
 
Ett garantiärende för en produkt inom bilindustrin involverar minst fyra olika grupper inom 
produktionskedjan – slutkonsumenten, distributören, tillverkarens garantiavdelning, och 
underleverantörer. Figur 6.4 visar ett exempel på en produktionskedja. I denna kedja kan det 
lätt uppstå missförstånd om man inte har tydiga metoder för att klassificera olika typer av 
ärenden.  
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Figur 6.4  Exempel på en leverantörskedja inom bilindustrin 
 
Att samla garantidata kräver en ansenlig ansträngning från alla parter i leverantörskedjan. 
Analysera samlad data, korrigera garantiproblem och att separera ansvar för garantin är ännu 
mer avgörande för att upprätthålla goda relationer mellan företagen i leverantörskedjan. 
Meningsskiljaktigheter eller konflikter gällande garantiproblem kan uppstå mellan parterna i 
kedjan om kategoriseringen av produkterna är felaktig eller om otillräcklig information följer 
med produkten. Därför måste garantiretur klassificeringen vara ett föremål för ständiga 
förbättringar i leverantörskedjan. Om det finns en bra klassificeringsmetod och goda 
relationer mellan aktörerna kan garantidata var en användbar informationskälla vid 
förbättringar av produktion och design av nya produkter. 
(Teng, Ho, Shumar, 2005) 
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7 Kravspecifikation 
Under denna rubrik görs en genomgång över de krav som kan ställas på ett system för 
hanteringen av service- och garantiärenden på koncernnivå. Dessa krav ligger till grund för 
de lösningsförslag och behovskartläggningar som behandlas i kapitel 8 och 9. 
Kravspecifikationen inleds med att i text beskriva vilka kraven är. Med övergripande krav 
menas sådana krav som har att göra med helheten, det vill säga vad man vill ha ut av 
systemet. Funktionskraven är mera inriktade på hur och vad man ska använda systemet till.       

7.1 Övergripande krav 
Systemet ska vara ett redskap för hantering av service- och garantiärenden. Det ska vara 
logiskt uppbyggt och lätt att använda. Systemet ska vara utformat för att tillgodose alla behov 
vid hanteringen av returer, reparationer, garantier och service på plats hos kund.  
 
Informationen från utförda ärenden ska sparas knuten till serienummer och artikelnummer. 
Det ska också vara möjligt att bearbeta denna information för att ge möjlighet att upptäcka 
brister i konstruktionen på produkter och i produktionssystemet. Informationen ska 
kategoriseras på ett sådant sätt att den enkelt går att systematisera för att använda vid 
analyser. Systemet ska vara utformat för att kunna användas av alla bolag inom koncernen. 
 
Systemet ska vara ett redskap för att öka kundnöjdheten i samband med service- och 
garantiärenden. Det ska därför vara möjligt att ge snabb återkoppling om orderstatus, 
felorsaker och åtgärder.    
 
Från teknikerns perspektiv ska systemet vara utformat för att underlätta arbetet med 
reparationer. Det ska inte upplevas som merarbete att registrera ärenden i systemet. 
Teknikerna ska inte behöva utföra samma åtgärd flera gånger utan systemet ska göra alla 
uppdateringar automatiskt. Systemet ska genom inbyggda spärrar vara utformat för att 
minimera riskerna att göra fel i samband med inmatning och handläggning av service- och 
garantiärenden. 
 
För samtliga intressenter är det viktigt att det finns en tydlig process för service- och 
garantiärenden. Det ska på ett tydligt sätt framgå vem som är ansvarig för de olika 
aktiviteterna inom processen. Det är också viktigt att systemet ska underlätta en effektiv 
process vid hantering av service- och garantiärenden och fungera som ett redskap för ständiga 
förbättringar av denna process. 
 
Systemet ska ta till vara på den befintliga kompetensen inom organisationen och vara ett 
verktyg för att bredda kompetensbasen.  
 
Det ska finnas tydliga och dokumenterade rutiner och arbetssätt och en kvalitetssäkrad 
process vilket innebär att hanteringen inte skapar fler reklamationer eller missnöje hos kund.     
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7.2 Funktionskrav 
Under denna rubrik görs en genomgång över de funktioner som bör finnas i systemet. 

7.2.1 Handläggning 
Systemet ska klara av att handlägga alla typer av ärenden som finns i anknytning till service- 
och garantihantering. Kunden ska på ett effektivt och enkelt sätt kunna registrera sitt ärende 
och sedan få en kontinuerlig uppdatering av orderstatusen. Teknikern ska snabbt kunna få 
information om det aktuella ärendet och vilka åtgärder som ska vidtas. Det ska vara möjligt 
att enkelt registrera utfört arbete och materialåtgång med omedelbar uppdatering i systemet. 
Systemet ska minska beroendet av att samma tekniker handhar hela ärendet.  

7.2.2 Återkoppling  
Systemet ska ha en funktion som gör att man kan återkoppla service- och garantiärenden 
bakåt i produktionskedjan. Informationen ska presenteras på ett överskådligt och lättbegripligt 
sätt. Den återkopplingen ska vara knuten till inbyggda varningssignaler som signalerar ifall 
det finns systematiska brister i produktionsprocessen.   Det måste även vara möjligt att lätt 
komma åt den obearbetade informationen och få information om enskilda fall. 
 
Information om reparationer utförda på enskilda individer (serienummer) ska sparas. Denna 
information ska finnas lättillgänglig och gå att söka med hjälp av en sökmotor. 
 
Systemet ska göra det möjligt att övervaka handläggningstider, det vill säga hur väl Liko 
håller det man lovat i avtal och vilka eventuella orsaker som finns om det inte är fallet.   

7.2.3 Kostnadskontroll 
Det ska vara möjligt att få en bra uppföljning på kostnader som uppstår i samband med 
service- och garantihantering. Systemet ska ge information om vilka kostnaderna är för 
garanti och ge en uppfattning om rimliga garantitider för olika produkter.    

7.2.4 Garanti på koncernnivå 
Systemet ska möjliggöra för dotterbolagen att ta egna garantibeslut gentemot Liko AB. I 
samband med det ska det vara ett verktyg för att kontrollera att garantier hanteras på ett 
korrekt och likvärdigt sätt över hela koncernen. Information från garantiärenden ska sparas 
och användas som underlag för analyser av garantikostnader och funktionssäkerhet.  

7.2.5 Kapacitetsplanering 
Systemet ska ha en funktion som gör det möjligt för serviceadministratörer och tekniker att 
planera det dagliga arbetet på ett effektivt sätt.  

7.2.6 Reservdels- och komponentförsäljning  
Det ska vara möjligt att administrera försäljning av reservdelar och komponenter i systemet 
både i samband med utförda reparationer och i ren försäljning. Reservdels- och 
komponentförsäljningen ska vara knuten till affärssystemet.     

7.2.7 Kompatibilitet med affärssystem 
Systemet ska samverka och fungera ihop med dotterbolagens affärssystem när det gäller 
försäljning, fakturering, lagerhållning, serienummerhistorik och kundinformation. 
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7.2.8 Administration och rättigheter  
Liko AB ska vara ägare och ytterst ansvarig för systemet. Varje dotterbolag ska ha möjlighet 
att anpassa vissa funktioner i samråd med Liko AB. Information lagrad i systemet ska i 
möjligaste mån vara tillgänglig för all personal. Tekniker och andra som ska ha möjlighet att 
registrera ärenden och uppdatera systemet ska ha användare som skyddas av lösenord. Språk 
ska lätt gå att anpassa till olika länder. Systemet ska vara tillgängligt via Internet.  

7.3 Tolkning och användande av kravspecifikation 
Kravspecifikationen är det mest konkreta resultatet av detta arbete. När en kravspecifikation 
upprättas ska man om möjligt undvika att ta med lösningar utan som ordet antyder krav. 
Denna kravspecifikation syftar främst till att kartlägga och ringa in vad ett service- och 
garantisystem ska klara av att göra. I det fortsatta arbetet med att utveckla systemet ska 
kravspecifikationen användas för att utvärdera olika lösningsförslag. Det finns också 
möjlighet att utveckla och fördjupa kraven ytterligare.     

7.4 Viktade krav 
Under denna rubrik presenteras kraven på ett mer övergripande sätt. Här är de också viktade 
efter hur stor vikt de ska ha vid en eventuell utvärdering av lösningsförslag. För att vikta 
kraven användes följande fyrgradiga skala: 
 
3: Avgörande. Om ett krav har viktats som avgörande är det av sådan betydelse att ett system 
som inte tillfullo uppfyller detta krav inte kan anses vara godkänt. 
 
2: Viktigt. Krav som klassats som viktigt bör vara tillfullo uppfyllt men om det inte är fallet 
kan man efter noggrant beaktande av konsekvenserna godkänna systemet. 
 
1: Bra. Om ett krav viktats som bra är det inte avgörande för systemets funktion men kan 
ändå vara till stor nytta för företaget.  
 
0: Behövs ej. Denna viktning användes vid framtagningen av kraven. Krav som viktades som 
”Behövs ej” redovisas inte i kravspecifikationen. 
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7.4.1 Viktade övergripande krav  
 
Vikt 3 

• Systemet ska vara ett redskap för hantering av service- och garantiärenden.  
• Systemet ska tillgodose alla behov vid hanteringen av returer, reparationer, garantier 

och service på plats hos kund.  
• Information från utförda ärenden ska sparas knuten till serienummer och 

artikelnummer. 
• Det ska vara möjligt att bearbeta information från utförda ärenden för att ge möjlighet 

att upptäcka brister i konstruktionen på produkter och i produktionssystemet.  
• Informationen ska kategoriseras på ett sådant sätt att den enkelt går att systematisera 

för att använda vid analyser. 
• Systemet ska vara utformat för att kunna användas av alla bolag inom koncernen. 
• Systemet ska vara ett redskap för att öka kundnöjdheten i samband med service- och 

garantiärende. 
• Systemet ska ge snabb återkoppling till kund om orderstatus, felorsaker och åtgärder. 
• Det ska vara logiskt uppbyggt och lätt att använda.  

 
Vikt 2 

• Systemet vara utformat för att underlätta arbetet med reparationer.  
• Det ska inte upplevas som merarbete att registrera ärenden i systemet.  
• Teknikerna ska inte behöva utföra samma åtgärd flera gånger utan systemet ska göra 

alla uppdateringar automatiskt.  
• Tydlig process för service- och garantiärenden.  
• Det ska på ett tydligt sätt framgå vem som är ansvarig för de olika aktiviteterna inom 

processen.  
• Det är viktigt att systemet ska underlätta för en effektiv process vid hantering av 

service- och garantiärenden och fungera som ett redskap för ständiga förbättringar av 
denna process. 

• Systemet ska ta till vara på den befintliga kompetensen inom organisationen och vara 
ett verktyg för att bredda kompetensbasen.  

• Det ska finnas tydliga och dokumenterade rutiner och arbetssätt.  
• Processen ska vara kvalitetssäkrad, vilket innebär att hanteringen inte skapar fler 

reklamationer eller missnöje hos kunden. 
 
Vikt 1 

• Systemet ska genom inbyggda spärrar vara utformat för att minimera riskerna att göra 
fel i samband med inmatning och handläggning av serviceärenden. 
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7.4.2 Viktade funktionskrav 
 
Handläggning 
Vikt 3 

• Systemet ska klara av att handlägga alla typer av ärenden som finns i anknytning till 
service- och garantihantering.  

• Det ska vara enkelt registrera utfört arbete och materialåtgång med omedelbar 
uppdatering i systemet. 

 
Vikt 2 

• Kunden ska på ett effektivt och enkelt sätt kunna registrera sitt ärende och sedan få en 
kontinuerlig uppdatering av orderstatusen. 

• Teknikern ska snabbt kunna få information om det aktuella ärendet och vilka åtgärder 
som ska vidtas. 

• Systemet ska minska beroendet av att samma tekniker handhar hela ärendet. 
 
Återkoppling 
Vikt 3 

• Systemet ska ha funktioner som gör att man kan återkoppla service- och 
garantiärenden bakåt i produktionskedjan. 

 
Vikt 2 

• Det måste vara möjligt att lätt komma åt den obearbetade informationen och få 
information om enskilda fall. 

• Information om reparationer utförda på enskilda individer (serienummer) ska sparas 
och finnas lättillgänglig. 

• Systemet ska göra det möjligt att övervaka handläggningstider, det vill säga hur väl 
Liko håller det man lovat i avtal och vilka eventuella orsaker som finns om det inte är 
fallet.   

 
Vikt 1 

• Informationen ska presenteras på ett överskådligt och lättbegripligt sätt.  
• Denna återkoppling ska vara knuten till inbyggda varningssignaler som signalerar ifall 

det finns systematiska avvikelser på produkter eller produktgrupper. 
 
Kostnadskontroll 
Vikt 3 

• Det ska vara möjligt att få en bra uppföljning på kostnader som uppstår i samband med 
service- och garantihantering.  

 
Vikt 2 

• Systemet ska ge information om vilka kostnaderna är för garanti och ge en uppfattning 
om rimliga garantitider för olika produkter.    
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Garanti på koncernnivå  
Vikt 3 

• Systemet ska möjliggöra för dotterbolagen att ta egna garantibeslut mot Liko AB.  
• Information från garantiärenden ska sparas och användas som underlag för analyser av 

garantikostnader och funktionssäkerhet.  
 
Vikt 2 

• Det ska vara möjligt att kontrollera om garantier hanteras på ett korrekt och likvärdigt 
sätt över hela koncernen.  

 
Kapacitetsplanering  
Vikt 1 

• Systemet ska ha en funktion som ska göra det möjligt för serviceadministratörer och 
tekniker att planera det dagliga arbetet på ett effektivt sätt.  

 
Reservdels- och komponent försäljning  
Vikt 2 

• Det ska vara möjligt att administrera försäljning av reservdelar och komponenter i 
systemet både i samband med utförda reparationer och i ren försäljning. 

• Reservdels- och komponent försäljningen ska vara knuten till affärssystemet.   
 
Kompatibilitet med affärssystem 
Vikt 3 

• Systemet ska samverka och fungera ihop med dotterbolagens affärssystem när det 
gäller försäljning, fakturering, lagerhållning, serienummerhistorik och 
kundinformation. 

 
Administration och rättigheter  
Vikt 3 

• Liko AB ska vara ägare och ytterst ansvarig för systemet.  
• Systemet ska vara tillgängligt via Internet. 

 
Vikt 2 

• Varje dotterbolag ska ha möjlighet att anpassa vissa funktioner i samråd med Liko 
AB. 

• Information lagrad i systemet ska i möjligaste mån vara tillgänglig för all personal. 
• Tekniker och andra som ska ha möjlighet att registrera ärenden och uppdatera 

systemet ska ha användare som skyddas av lösenord. 
 
Vikt 1 

• Språk ska lätt gå att anpassa till olika länder.  
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8 Framtidens serviceorganisation 
I detta kapitel presenteras ett förslag till framtidens serviceorganisation. Kapitlet börjar med 
en presentation över hur service och garantier skulle kunna organiseras i framtiden på 
koncernnivå.  

8.1 Organisation 
Idéerna till framtidens serviceorganisation är främst hämtade från ett diskussionsmöte. Det 
mötet finns beskrivet i metodkapitlet. Huvudidén är att dotterbolagen själva ska ta ett större 
ansvar för att hantera sina egna garantireparationer och garantibeslut gentemot Liko AB. I och 
med det ser man en möjlighet att upprätta Servicecenter hos dotterbolagen. Dessa blir 
ansvariga för att hantera garantier och reparationer för Liko AB: s räkning åt distributörer i 
omkringliggande länder. Centralt ska dessa kontor ligga under en avdelning på Liko AB som 
kallas för Liko Service Department. Denna centrala organisation ska vara ansvarig för 
kontakter med distributörer och erbjuda teknisk support till servicecentren. En översiktlig bild 
över organisationen presenteras i Figur 8.1. För en mer omfattande bild se Bilaga 10.  

8.1.1 Liko Service Department 
Liko Service Department kommer att ha det övergripande ansvaret för serviceorganisationen. 
Ansvaret innefattar följande områden. 
 

• Support, erbjuda teknisk support till servicecentren.  
• Vara ansvarig för kontakter mellan Liko och distributörer i service- och 

garantiärenden. 
• Uppdatering av serviceverktyget. 
• Försäljning av reservdelar och komponenter. 
• Analyser av service- och garantidata. 
• Kontroll av servicecenter. 

8.1.2 Liko Service Center 
De lokala servicecentren ska vara ansvariga för kontakterna med dotterbolagens egna kunder 
och för att utföra service på deras produkter. Dessa ärenden ska vara möjliga att avrapportera 
direkt till det centrala systemet som ägs av Liko Service Department. Servicecentren ska ha 
befogenhet att själva besluta om garantin gäller gentemot Liko AB. Vidare ska de lokala 
servicecentren också utföra service- och garantireparationer för Liko AB: s räkning på 
produkter från distributörer i närområdet. De lokala servicecentren utför i dessa fall enbart 
reparationen och tar beslut om garanti. All kundkontakt sköts via Service Department. Den 
interna kommunikationen sköts med hjälp av servicesystemet.    
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Figur 8.1 Informations och produktflöde i framtidens serviceorganisation. 

8.1.3 Gemensam handläggning 
För att kunna använda samma system vid alla dotterbolagen är det nödvändigt att man 
använder sig av samma eller snarlika arbetsmetoder och rutiner vid handläggningen av 
serviceärenden. Idag har alla dotterbolagen egna system för denna hantering. Liko AB har 
ingen direkt möjlighet att styra över hur dotterbolagen ska arbeta. Det är därför viktigt att 
systemet är väl utvecklat för att möta de behov som finns. Ett förslag var därför att först 
utveckla en lösning som fungerar väl på den svenska marknaden och använda det som ett 
incitament till dotterbolagen för att implementera systemet. Det är därför viktigt att systemet 
underlättar hanteringen och att det ger tydliga fördelar vid hantering och kundkontakter. 
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Liko Service 
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Liko Dotterbolag 
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9 Liko Service Support System 
Under denna punkt presenteras hur framtidens servicesystem skulle kunna vara uppbyggt och 
vilka funktioner som bör finnas. 

9.1 Introduktion 
Namnförslaget på systemet är Liko Service Support System. Det för att på ett tydligt sätt 
markera att det är frågan om ett system som ska hjälpa till att skapa en effektivare hantering 
och ge nöjdare kunder. Förslaget som presenteras nedan är i första hand framtaget för att 
belysa de funktioner som anses vara av störst betydelse för att uppfylla kravspecifikationen. I 
denna förstudie är ingen hänsyn tagen till layout annat än att den ska uppfylla kraven på god 
användarvänlighet. I Bilaga 11 redovisas också förslaget lite mera visualiserat. 
Visualiseringen är endast framtagen för att användas som ett underlag vid idéarbete och 
diskussioner.      

9.2 Serviceorder  
Under denna punkt ges en beskrivning över vilka krav och möjligheter som ska finnas vid 
registrering och påbörjande av serviceorder.  

9.2.1 Att registrera en serviceorder 
Att påbörja ett nytt serviceärende ska vara enkelt och det ska finnas inbyggda funktioner som 
minimerar möjligheterna att göra fel. Förutsättningarna för service- och garantiärenden 
varierar beroende på vilken nivå man befinner sig på. I detta projekt har vi fokuserat på de 
behov som finns på koncernnivå men även dotterbolagens egna behov har tagits under 
övervägande.  
 
Med koncern nivå menas service- och garantiärenden mellan Liko AB och dotterbolag och 
mellan Liko AB och lokala distributörer. Här har utgångspunkten varit det förslag på framtida 
serviceorganisation som presenteras i kapitel 8.  
 
Med lokal nivå menas service- och garantiärenden mellan dotterbolagen och deras egna 
kunder. Utgångspunkten för den lokala nivån är Liko Sveriges serviceorganisation som idag 
administreras med hjälp av Servicewebben. 
 
I figur 9.1 beskrivs hur serviceärenden påbörjas på koncernnivå och i Figur 9.2 två 
motsvarande för lokalnivå. 
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Figur 9.1 Påbörjande av serviceärende på lokalnivå 
 

 
Figur 9.2 Påbörjande av serviceärende på lokalnivå 

9.2.2 Orderhuvud 
Orderhuvudet är det första som registreras när ett nytt serviceärende påbörjas. I orderhuvudet 
ska det finnas information om kunden, ordernummer, information om ansvarig serviceutförare 
och orderstatus. Varje orderhuvud ska alltså vara knuten till ett ordernummer. I Figur 9.3  
nedan visas ett exempel på det som ska ingå i orderhuvudet. Därefter ges en kort förklaring 
till varje rubrik som finns i orderhuvudet. 
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Figur 9.3 Exempel på orderhuvud 
 
Ordernummer 
Ordernumret ska vara unikt för varje order och genereras automatisk av datorn. I denna 
rapport föreslås två olika sätt att generera ordernummer. I båda förslagen börjar ordernumret 
med en landskod. 
 
Alternativ 1 
Det första alternativet innebär att ordernumret generas automatisk i en sexsiffrig 
nummerserie.  
 
Alternativ 2 
Det andra alternativet är en nummerserie som utgår ifrån datum. Det två första siffrorna anger 
vilket år som gäller, följande två vilken månad. Därefter finns fyra siffror som generas 
automatiskt i nummerföljd. Exempel se Figur 9.3. En fördel med detta system är att det blir 
tydligt och lättöverskådligt. 

 
 
Figur 9.4 Exempel på alternativ 2 
 
Kundnummer 
Kundnumret är unikt för varje kund och importeras från Scalas kundnummerregister. Vid 
registrering av serviceorder ska det vara möjligt att direkt skriva in kundnumret och få upp 
den information som är knuten till detta. Det ska också finnas möjlighet att söka kundnumret 
med hjälp av en sökmotor. Vilka sökvägar som ska finnas i denna sökmotor presenteras 
närmare i kapitel 9.4.  
 
 
 

Ordernummer SE06120225 

År Mån Löpnumme

Landskod 

Serviceorder  Ordernr: 000001 [Sök]  
   
Kundnr: 20-0001 [Sök] Kundnamn: LD-Hjälpmedel 
Avtal:    _______ [Sök] 
 
Referens: Sigvard Åkesson Tele: 0243- 497850 
E-mail:  Fax:  0243- 497855     
 
Serviceadress:  Fakturaadress: 
LD-Hjälpmedel   LD-Hjälpmedel 
Skomakargatan 20  Skomakargatan 20 
781 70 Borlänge  781 70 Borlänge 
 [Ändra]  [Ändra] 
 
Vår referens: Patrick Riikkula  
 
Service Center: Liko Norr > Serviceort: Skickas 
Tillåt webbregistrering: JA >  Orderstatus: Påbörjad  [Ändra] 
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Avtal  
I de fall där kunden har avtal med Liko ska det registreras i systemet. Om ett för kunden 
giltigt avtalsnummer registreras ska det innebära att systemet automatisk uppdaterar prislistan 
för att gälla de priser som finns registrerade på avtalet. Det ska även finnas en länk till avtalet 
om teknikern har funderingar kring vad som gäller. Avtalen ska också vara möjliga att söka 
via en sökmotor.  
 
Referens  
Kundens referens är knuten till kundnumret och ska komma upp automatiskt efter registrering 
av kundnumret. Förutom referensens namn ska det framgå e-postadress, telefon- och 
faxnummer.  
 
Utöver den referens som finns knuten till kundnumret via Scala ska det vara möjligt att knyta 
egna referenser till kunden via LSSS. Det ska på ett enkelt sätt vara möjligt att bläddra mellan 
de olika referenserna. 
 
Fakturaadress        
Fakturaadressen hämtas från Scala och är knuten till kundnummer. 
 
Serviceadress 
Serviceadressen är adressen produkten ska skickas till efter utförd reparation eller den adress 
där lyften finns om tekniker ska besöka kunden på plats.  
 
Serviceadressen ska vara knuten till Scalas kundnummerregister. Det ska dock finnas 
möjlighet för den som tar emot och registrerar ordern att ändra på denna adress för den 
aktuella ordern. Alla använda serviceadresser ska lagras och finnas tillgängliga.  
 
Likos referens 
I fältet ”Vår referens” framgår vem som är ansvarig för ordern på Liko. Denna referens 
genereras automatisk och är knuten till den person som är inloggad och påbörjar 
serviceärendet.  
 
Servicecenter  
Under rubriken servicecenter finns det möjlighet att välja vilket servicecenter som ska vara 
ansvarigt för att utföra reparationen. Varje individ som har en inloggning ska vara knuten till 
ett speciellt servicecenter. Det servicecentret ska vara förvalt från början.  
 
Serviceort  
Under denna rubrik väljer man var servicen ska utföras. Alternativen är antingen på plats hos 
kund eller skickas till servicecenter.  
 
Orderstatus 
Orderstatus talar om hur långt ordern har kommit i processen. Orderstatusen uppdateras 
automatisk eftersom ordern bearbetas.  
 
Tillåt webbregistrering 
Webbregistrering innebär att kunden själv kan registrera sina serviceobjekt. Här kan man 
välja om man vill tillåta webbregistrering eller inte. 
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9.2.3 Registrering av serviceobjekt  
För att få en bra överblick och möjlighet att planera arbetet är det viktigt med ett system där 
kunderna har möjlighet att registrera det man skickar in i förväg. Ett incitament för att öka 
viljan hos kunderna att göra det är att informera om fördelarna samt erbjuda de kunder som 
gör det detaljerad information om orderstatus. Att registrera serviceobjekt ska inte heller 
upplevas som merarbete för kunden. Olika metoder för att registrera serviceobjekt finns 
beskrivet i Figur 9.6. 
 
Koncernnivå 
Distributör kontaktar Liko Service Department (LSD) för att påbörja en serviceorder. LSD 
påbörjar ordern genom att tilldela den ett ordernummer och registrera orderhuvud enligt ovan 
beskrivna rutiner. När detta är klart skickas ett e-post automatiskt ut till distributören med 
information om hur denna kan logga in på en webbsida där serviceobjekten ska registreras. 
Distributören kan nu själv logga in på webbsidan och registrera sina serviceobjekt. Det är 
möjligt att göra flera gånger men endast tills ordern är stängd. När ordern stängs informeras 
kunden automatisk om var och hur ordern ska skickas och hur den ska märkas. Figur 9.5 ger 
en översiktlig bild över hur denna hantering ska gå till.  
 

 
Figur 9.5 Informations och materialflöde vid service- och garantiärenden på koncernnivå.   
 
Lokalnivå 
Samma system som används på koncernnivå ska givetvis vara möjligt att använda på lokal 
nivå. På den lokala nivån är det viktigt att det finns möjlighet att registrera sina serviceobjekt 
redan vid orderstart. Kunden kan ringa eller skicka in sin order till det lokala kontoret som 
registrerar detta i LSSS. Systemet skickar då automatisk ut inloggnings- och 
transportinformation till kunden. 
 
Ej föranmäld order  
Att kunder skickar in en order utan att föranmäla det ska undvikas i största möjliga mån. 
Systemet måste dock ha en funktion som möjliggör en effektiv hantering vid sådana 
situationer. Samma system ska även vara möjligt att använda för tekniker som arbetar ute på 
fältet. 
 

LSS 

Distributör LSD 

Databas
LSSS 

1. Felanmälan, orderregistrering 

2. Påbörjande av serviceärende 
 Ordernummer 

3. Inloggningsinformation 

3. Ärende information

5. Produkt 

4. Registrering av  
serviceobjekt 
ID nummer 
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Figur 9.6 Alternativ för registrering av serviceobjekt 
 
Lägg till serviceobjekt 
Under denna rubrik görs en genomgång av vad som ska registreras i samband med 
registrering av serviceobjekt. Figur 9.7 visar ett exempel på hur en sådan registrering kan gå 
till. 

 
Figur 9.7 Lägg till serviceobjekt 
 
Artikelnummer 
Grunden vid registrering är att artikelnumret ska vara möjligt att fylla i direkt eller gå att söka 
via en sökmotor. 
 
Artikelbeskrivning 
Varje artikelnummer är knutet till ett produktnamn. Produktnamnet ska komma upp 
automatisk i samband med inmatning av artikelnummer.    
 

Lägg till Serviceobjekt 
Avtal:     ___________[Sök] 
Artikelnummer: ___________[Sök] 
Antal: ___________ 
Serienummer: ___________ ID Kund: _________ 
 ___________ ID Kund: _________  
Inköpsordernr:  ___________ 
 
Garanti tom: åååå-mm-dd  
Utlevererad: åååå-mm-dd 
 
Returorsak: Garanti > 
Kondition: Ny > 
Om inte garanti Kontakta ägare > 
Beskrivning: ________________________________________________________________ 
  
 
     [Lägg till] 

Kunden kontaktar Liko 
Service Center 
(koncern) eller lokalt 
kontor (lokal) och 
påbörjar order. 
Webbregistrering: JA    

E-post skickas 
automatiskt till kund 
med 
inloggningsuppgifter. 

Kunden loggar in med 
hjälp av ordernummer 
och lösenord. 
Registrerar sina 
serviceobjekt. 
Registreringen kan 
ske över en tidsperiod.  

Kunden stänger 
registrering och 
skickar order. Kan 
sedan följa orderstatus 
via webben. 

Alternativ: Webbregistrering 

Kunden kontaktar Liko 
Service Center 
(koncern) eller lokalt 
kontor (lokal) och 
påbörjar order. 
Webbregistrering: Nej    

Ordermottagare 
registrerar 
serviceobjekten direkt 

E-post skickas 
automatiskt till kund 
med 
inloggningsuppgifter. 

Kunden loggar in med 
hjälp av ordernummer 
och lösenord. Kan 
sedan följa orderstatus 
via webben. 

Alternativ: Telefonregistrering 

Produkt skickad till 
Liko Service center 
utan föranmälan eller 
vid kundbesök. 

Tekniker registrerar 
order, serviceobjekt 
och utfört arbete i 
samma moment.  

Alternativ: Vid utfört arbete 
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Antal 
Här fyller man i hur många likadana artiklar som ska registreras.  
 
Serienummer 
På de artiklar där det finns serienummer ska det vara möjligt att registrera det i ordern. Om 
det finns flera artiklar med samma artikelnummer och felorsaker ska det vara möjligt att 
registrera det utan att ange artikelnummer och felorsak flera gånger.  
 
ID Kund 
Vissa kunder har egna identifikationsnummer på produkterna. Det numret ska vara möjligt att 
registrera i samband med serienumret. 
 
Inköpsordernummer 
Om kunden vet från vilken order produkterna kommer ska det vara möjligt att registrera.  
 
Garantitid 
När serienumret är registrerat ska kunden få information om garantivillkoren för produkten. 
För Likos personal ska det även vara möjligt att få upp alla information om produktens 
historia.  
 
Returorsak 
Här får kunden möjlighet att ange orsaken till varför produkten returneras. Följande 
fördefinierade alternativ ska finnas: 

 
• Garanti 
• Reparation 
• Återlösen  
• Proforma 
• Uppgradering 
• Incident/Olycka 

 
Kondition 
Här anger kunden om produkten är ny eller begagnad.  
 
Om inte garanti 
Här får kunden ange vad som ska göras om produkten inte godkänns som garanti.  
Alternativen är: 
 

• Skrota 
• Returnera trasig artikel 
• Ersätt med ny artikel  
• Reparerar om möjligt 
• Kontakta mig 

 
Identifikations nummer 
Samtliga serviceobjekt som registreras till ordern får ett individuellt identifikationsnummer 
som följer med genom hela ordern. Artiklar med serienummer ska alltid få ett individuellt 
identifikationsnummer som är knutet till specifikt serienummer oavsett antal. Artiklar utan 
serienummer får endast ett nummer per artikel oavsett antal. Identifikationsnumret utgår ifrån 
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ordernummer följt av kolon och en siffra med ett löpande nummer. När produkterna skickas 
till Liko ska varje produkt märkas med identifikationsnummer. Se Figur 9.8.  
 

 
Figur 9.8 Exempel på identifikationsnummer 

9.2.4 Administration av serviceärenden 
När serviceärendet påbörjas kan man alltså välja vilket servicecenter som ska vara ansvarig 
för ordern. Det servicecentret anges på leveransinformationen. Om man inte väljer något 
servicecenter väljer systemet det servicecenter som finns knuten till kundinformationen. 
 
När ett nytt ärende påbörjats hamnar det på en lista för inkommande serviceärenden till 
servicecentret. De tekniker som finns på servicecentret kan då välja att lägga till ärendet på 
sin egen lista över arbeten. Även de avtalsbesiktningar som finns att göra för det aktuella 
servicecentret finns med på listorna. Figur 9.9 visar ett exempel på hur dessa listor skulle 
kunna se ut. 
 

  
Figur 9.9 Administration av arbeten.  
 
Planering 
Till varje servicetekniker finns en kalender i vilken det går att planera arbetet. Varje 
serviceorder har också en planeringsfunktion. Därifrån kan tekniker planera var, hur och när 
arbetet ska utföras. Om teknikern vill går valda delar av denna information att göra tillgänglig 
för kunden via webben.   
 
 

Mina Service 
Ordernummer Kund Status Inkom Ärende Planerat  
000001 Liko AB  2006-03-16 Garanti 2006-03-17 ¤ 
       
       
    [Ta bort][Flytta] 
Mina Besiktningar     
Avtalsnummer Avtal Senast besiktigad Fakturakundnr Kundnamn Placering Produkter Tot  
0000005 LD-Hjälpmedel  2006-03-21     ¤ 
       ¤ 
       ¤ 

[Lägg till mina][Flytta] 
     
Inkommande Service center 
Service Center: Sverige, Luleå >    
Ordernummer Kund Status Inkom Ärende Planerat  
0000002 Sunderby Sjukhus  2006-03-16 Garanti Ej planerad ¤ 
       
    [Ta bort][Flytta] 
Besiktningslista     
Service Center: Sverige, Luleå > 
Aktuell månad 2006-04 > 
Avtalsnummer Avtal Senast besiktigad Fakturakundnr Kundnamn Placering Produkter Tot  
0000008 Alviksäldreboende  2006-03-29     ¤ 
       ¤ 
       ¤ 
    [Lägg till mina][Flytta] 

ID nummer: SE06120225:01 

Ordernummer Löpande nummer
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Dagbok 
Under fliken dagbok registreras ändringar som görs på ordern. Det finns även möjlighet att 
skriva noteringar som gäller ordern när exempelvis kunden ringer. I dagboken kan alla med 
behörighet skriva inlägg. Även fast ordern är skickad och fakturerad går det att skriva i 
dagboken. Denna funktion är väldigt viktig när man ska minska personanknytningen till 
ordern. Genom att den som mottager information registrerar det i dagboken kan alla med 
behörighet se orderstatusen och vad som hittills gjorts.  
 
Ankomst registrering 
När ordern levereras till ett servicecenter ska ankomsten registreras in i systemet. Det ska 
göras direkt när godset anländer. Statusen på ordern ändras till ankommet. 
Ankomstregistreringen görs antingen av tekniker eller lagerpersonal. 

9.2.5 Utföra och rapportera service 
När en order ankommit och teknikern ska utföra åtgärd ska utfört arbete och använt material 
registreras i LSSS. Systemet ska även fungera som ett hjälpmedel vid arbetet genom att 
servicemanualer, vanligaste felen och information om obligatoriska uppdateringar ska finnas 
lättillgänglig och i senaste versionen. Figur 9.10. 
 
Om samma åtgärd har utförts på flera produkter med samma artikelnummer ska det vara 
möjligt att rapportera det i ett enda moment. Det ska gälla även om produkterna har 
serienummer.  
 

 
Figur 9.10 Utförande och registrering av serviceärende 
 
Rapportera 
Efter att serviceobjekten lagts till på ordern går de att hitta på en lista för möjliga 
serviceobjekt Figur 9.11. På denna lista finns alla serviceobjekten listade med ID nummer. 
För att rapportera markerar man de objekten som ska rapporteras. Om samma åtgärd ska 
rapporteras på flera objekt kan man välja alla på en gång. Det är även från denna lista (Figur 
9.11) man kan få serviceinformationen. 
   

Hitta ärende i LSSS. 
Kontrollera att allt 
stämmer med order. 
Status: Påbörjad  

Påbörja felsökning. 
LSSS används som 
stöd och ger 
information om 
obligatorisk åtgärder.  

Utför åtgärd  Registrera arbete, 
material och felkod i 
LSSS  
Status: Klar 

Överlämnande av 
order till Leverans 
Status: Leverans info 
 

Åtgärd enligt  
överenskommelse  

Utför åtgärd  Registrera arbete, 
material och felkod i 
LSSS  
Status: Klar 

Överlämnande av 
order till Leverans 
Status: Leverans info 
 

Kundkontakt för 
beslut om åtgärd  
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Figur 9.11 Lista över serviceobjekt och rapporteringsfunktioner 
 
Lägg till objekt 
Används för att lägga till nya serviceobjekt på listan 
 
Ändra status 
Används för att ändra status på ordern. 
 
Rapportera 
Används för att rapportera arbete, material och felkoder. Hur denna rapportering fungerar 
beskrivs i kapitel 9.2.6. 

9.2.6 Rapportera 
Det ska vara enkelt att rapportera in till systemet och rapporteringsfunktionen ska vara 
anpassad till vilken typ av ärende som handhas; reparation, återlösen, besiktning eller retur. 
Det första som väljs är därför typ av åtgärd. Figur 9.12 visar ett exempel på hur 
rapporteringsfunktionen skulle kunna se ut.  
 
Reparation 
Under åtgärden reparation ska det finnas möjlighet att rapportera in felkoder. I de fall där det 
förekommer flera olika fel på en produkt är det upp till teknikern att avgöra vad som är 
huvudfel och sekundärfel. Det kan endast förekomma ett huvudfel per produkt medan antalet 
sekundärfel är obegränsat. Teknikern rapporterar även om reparationen ska godkännas som 
garanti. Det måste göras för alla registrerade fel. Det kan alltså vara garanti på huvudfelet men 
inte på sekundärfel eller omvänt.  
   
Under punkten arbetstid per produkt rapporteras den faktiska arbetstid som lagts ner på varje 
produkt.  
 
Det finns även möjlighet att lägga till kommentarer om de olika objekten. Kommentarerna är 
indelade i Interna kommentarer som endast är tillgängligt för auktoriserad personal samt 
Kommentarer till kund som redovisas på ordersedel. 
 
Det är även här man lägger till det material som använts vid reparationen. Systemet ska stå i 
kontakt med Scala för att ha uppdaterade lagersaldon och priser. I de fall där materialet har 
serienummer ska det knytas till produkten det monteras i. 
 

Rapportera 
ID.nr. Art.nr. Artikel Serienummer Rapportera  Status 
1 [Info] 123123 Likorall 240240 ¤ Utförd 
2 [Info] 321321 Åkvagn  ¤ Utförd 
3 [Info] 123123 Likorall 240241 X Service 
                                           [Rapportera][ [Ändra Status] [Lägg till objekt] 
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Figur 9.12 Rapportering av utförd service 
 
Återlösen och retur 
Om kund skickar tillbaka en produkt till Liko för återlösen på grund av felaktig beställning 
proformalån eller av annan anledningen ska det vara möjligt att skapa en retursedel. På 
retursedeln ska den information som är nödvändig vid all vidarehantering av ärendet finnas. 
Returobjekten registreras på samma sätt som serviceobjekten och returer ska anmälas i förväg 
till Liko. 
 
Det är viktigt att det enkelt går att registrera från vilken order produkten kommer samt skicket 
den är i. Det ska även registreras vilket arbete som returmottagaren har lagt ner på produkten.  
 
Även vid returer ska det finnas möjlighet att lägga till kommentarer om de olika objekten. 
Kommentarerna är indelade i Interna kommentarer som endast är tillgängligt för auktoriserad 
personal samt Kommentarer till kund som redovisas på ordersedel. De interna kommentarerna 
ska lagras knutna till ordern men också i en kundhistorikfil. 

9.3 Försäljningsorder 
Vid reparationer ska använt material automatiskt registreras och knytas till en 
försäljningsorder. Lageruttag ska göras automatiskt vid registrering av utfört arbete. 
Servicetekniker ska också kunna administrera försäljning av reservdelar och komponenter 
utan att behöva använda Scala. Det innebär att man i LSSS ska kunna registrera 
försäljningsorder som läses in till Scala.  

Rapportera 
Reparation > 
 
Arikel: Likorall 
S/N:  240241 
 
Huvudfel 
Felkod  Beskrivning  Garanti Pris Betalare  
IEN012 [Sök] Byte lyftband Ja > 120 INTR005 > 
    [Uppdatera] 
Sekundärfel 
Felkod  Beskrivning  Garanti Pris Betalare   
UU002 [Sök] Uppgradering till version 1.4 Nej > 123 Uppgradering Liko > [Ta bort] 
             [Sök]     [Ta bort] 
 
    [Lägg till] [Uppdatera] 
Arbetstid/produkt: 30 min 
  
 
Intern kommentar: Tredje gången jag byter lyftband på denna. 
 
Kommentar till kund: Byte av lyftband enligt överenskommelse 
 
Material 
Pos Artikelnr Beskrivning Antal Rabatt á Pris Betalare Saldo LP  

5   text 123133 Kretskort 1 0 1000 Garanti 12 01 [Ta bort] 
10 text 001111 Uppg.mtrl 1 0 0 Teknik 14 04 [Ta bort] 
    [Lägg till] [Uppdatera] 
Totalt: 1738 sek 
 
 
     [Rapportera] 
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9.4 Serviceinformation 
Serviceinformation är en funktion som ska fungera som ett hjälpmedel för teknikern vid 
utförande av felsökning och reparationer samt att underlätta supportärenden. 
 
Serviceinformationen ska innehålla följande: 
 
Vanligaste felen   
Under denna punkt ska de vanligaste felen på den aktuella produkten finnas. Det ska även 
framgå hur man på ett enkelt sätt diagnostiserar felet och vilka åtgärder som ska vidtas.  
 
Information om uppgradering 
Två typer av uppgraderingar är möjliga, den första som innebär att kunden vill uppdatera sin 
lyft till en nyare version på grund av en ny funktion eller annan fördel. Denna form av 
uppdatering görs endast på begäran av kund. 
 
Den andra typen av uppgraderingar eller produktförändring uppstår i samband med att det 
finns brister i befintlig konstruktion eller produktionsmissar, som kan leda till att produkten 
inte fungerar på ett korrekt sätt. I de fallen går Liko ut med ett meddelande till distributörer 
och kunder med vilka åtgärder som ska vidtas.  
 
Likos teknikavdelning ska ha möjlighet att lägga till information om vilka obligatoriska 
uppdateringar som måste göras på en viss version av lyft. Med hjälp av artikelns serienummer 
får systemet information om versionen på produkten som ska repareras. Om det till denna 
version finns en obligatorisk uppdatering ska systemet automatiskt varna teknikern. Systemet 
ska även göra det omöjligt för teknikern att rapportera åtgärd utan att bekräfta att varningen 
har uppfattats.  
 
Servicemanualer 
Det ska även vara lätt att ta del av relevant dokumentation som finns tillgänglig för den 
aktuella artikeln såsom servicemanualer, tekniska datablad med mera. 
 
Dokument 
Den enskilde teknikern ska ha möjlighet att ladda upp egna dokument till 
serviceinformationen. Dessa dokument ska i första skedet endast vara tillgängliga för det egna 
Servicecentret. När ett nytt dokument läggs upp på sidan meddelas detta automatiskt till Liko 
Service Department som får möjlighet att läsa igenom och bedöma om det ska göras 
tillgängligt för alla.   
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9.5 Sökfunktioner 
För att systemet ska vara effektivt och lättanvänt är det viktigt med bra och tydliga 
sökfunktioner. Ett bra sätt är att använda sig av sökmotorer. Sökmotorerna är indelade i ett 
antal kategorier beroende på vad som ska sökas. För varje kategori finns sedan att antal olika 
sökvägar och begränsningsmöjligheter. Nedan redovisas det viktigaste och mest frekvent 
använda sökvägarna.     
 
Sök: Serviceorder 
Att söka reda på olika ordrar är en viktig funktion som ofta används i samband med 
kundkontakter eller vid arbetet med aktuell order. Den viktigaste sökvägen för ordern är 
därför kundnummer eller kundnamn. Kunden och teknikern har oftast en bra uppfattning om 
vilket datum som aktuell order kommer från. Det ska därför vara möjligt att ringa in ordern 
via en datumfunktion där ett datumintervall kan anges. Andra tänkbara sökvägar är; 
servicecenter, ingående serienummer, olika referenser samt en fritextfunktion. Se Figur 9.13. 
 
Sök: Kund 
Att på ett enkelt sätt kunna söka reda på aktuell kund är viktigt i ett flertal situationer. 
Kundnumret är den absolut vanligaste sökvägen när det gäller kund. Det är också viktigt att 
det finns möjlighet att söka kunden via kundnamnet. Att söka på kundnamn ska vara möjligt 
att göra utan kännedom om det fullständiga namnet, exempelvis på begynnelse bokstav eller 
ingående bokstäver. Andra möjliga sökvägar är; ordernummer, postnummer, gata, ort, 
serienummer och referens.   
 
Sök: Serienummer 
Många gånger är det viktigt för tekniker eller andra att kunna få information om ett 
serienummer på en artikel. Det ska vara lätt att hitta vilka serienummer som är registrerade på 
en viss kund. Sökningen ska gå att begränsa med hjälp av artikelnummer.  
 
Sök: Felkod 
Mer om detta i kapitel 9.7.  
 

Figur 9.13 Sök: Serviceorder 

Sök: Serviceorder 
 
Kundnummer: _____________ [Sök kund]  
Kund:  
Datum: Från:_______>, till________> 
Servicecenter: Liko Norr > 
Serienummer: ___________ 
Handläggare:  ___________ 
  [Sök] 
Sök resultat 
Datum: Serviceorder: Status: 
2006-04-06 0000001 Påbörjad 
2005-03-07 0000005 Fakturerad 
2005-03-07 0000002 Makulerad 
     [Lägg till] 
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9.6 Serienummerlogg 
Att lagra information om åtgärder utförda på specifika individer (serienummer) är ett av de 
krav som ställs på Liko från myndigheter och standarder.    
 
Utgångspunkten för serienummerhistoriken är hämtat från det befintliga systemet som finns i 
Scala idag. Till varje serienummer knyts alltså information om kund, placering, ägare, tillsyn, 
underhåll, leveransdatum och garantitid. När det gäller garantitid måste systemet klara av att 
hantera olika garantitider. Det ska alltså gå att registrera in alla de olika garantierna som Liko 
erbjuder både på koncern- och lokalnivå. 
 
I framtiden finns det planer på att införa en ny garantimodell som baseras på hur mycket 
produkten använts. Det ska möjliggöras genom att framtidens lyftar innehåller en funktion 
som registrerar antal cykler och strömförbrukning. Systemet ska vara förberett för att hantera 
detta.  
 
I systemet ska följande information lagras; 
 
Leverantörsinformation 
I leverantörsinformationen finns information om vem som har producerat lyften, vilken 
inköpsorder som den kommer från, när den levererades till Liko AB och från vilken batch den 
kommer. Leverantörsinformationen kan bli en viktig del i framtiden när man ska göra 
uppföljningar och analyser bakåt i produktionskedjan.    
 
Historik 
Historik är den viktigaste punkten i serienummerloggen. Det är under denna punkt som all 
information om utförda åtgärder sparas. Det första som ska registreras är utleverans datum 
och vilket ordernummer produkten levererades med.  
 
Därefter ska varje utförd åtgärd sparas. Denna information ska vara knuten till serviceorder. 
Vid varje åtgärd ska minst en felkod registreras. Om både huvudfel och sekundärfel finns 
registrerat på en order ska detta framgå. 
 
Det ska även finnas en hänvisning till om någon notering är gjord i dagboken.     
 
Dagbok 
Dagboksfunktionen finns inte i Scala. Syftet med dagboken är att registrera om kunder har 
några funderingar eller synpunkter om sin lyft. Ett exempel på när dagboken skulle användas 
är när kunden ringer in och meddelar att lyften låter konstigt. Teknikern gör en bedömning att 
det inte är något fel, meddelar kunden och skriver en notering i dagboken. När lyften sedan 
går sönder tre månader senare kan teknikern lätt se att det faktiskt har kommit in en anmälan 
om missljud.  
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9.7 Produkthistorik och felanalys 
Ett av syftena med detta arbete har varit att ta fram ett system som möjliggör och underlättar 
uppföljning och analyser av fel och felorsaker. För att det ska vara möjligt är det viktigt att ha 
ett stort och tillförlitligt dataunderlag. Ett alternativ för att samla in nödvändig information är 
ett gemensamt system för uppföljning av service- och garantiärenden som används av hela 
koncernen. 
 
Att införa ett nytt system i en stor och komplex organisation som Liko är en krävande uppgift. 
När systemet dessutom ska användas på flera olika nivåer inom koncernen ökar 
svårighetsgraden eftersom kompetensen varierar och därmed möjligheterna för en entydig 
analys av fel och felorsaker.  
 
En annan aspekt som bör tas i övervägande är att tekniker som jobbar ute på fältet oftast inte 
har tillgång till dator när reparationen utförs och att miljön inte alltid är idealisk för att göra 
någon djupare teknisk analys.  
 
Tanken med förslaget är att börja med en enkel lösning som sedan ska vara möjlig att utöka 
och göra mer komplex allt eftersom kompetensen ökar och behov uppstår. 

9.7.1 Kategorisering  
Eftersom en produkt är ett resultat av ett komplext nätverk av operationer är det nödvändigt 
att hitta källan till returproblemet för att kunna rätta till felet. Avgörande för att göra denna 
analys är möjligheten att kunna kategorisera och dela upp felen på ett bra sätt. I denna rapport 
föreslås en modell där man jobbar mot att införa mer och mer detaljerade kategoriseringar. 
Det olika stegen som redovisas nedan bör införas i den ordning som de redovisas. 
 
Steg 1a) Garanti eller inte 
En fråga som uppkommer i detta sammanhang är vilken data som krävs för att analysera 
garantikostnader och hur data ska analyseras. Den första och kanske viktigaste 
kategoriseringen är att dela upp ärenden i garanti eller inte. Det kan verka enkelt och inte 
särskilt komplicerat men det är inte fallet. Själva uppdelningen är inte särskilt svår eftersom 
det endast finns två möjliga kategorier; garanti eller inte garanti. Att bedöma vilken av dessa 
två kategorier det rör sig om kräver hög kompetens hos teknikern. Det måste även finnas 
tydliga riktlinjer hur bedömning ska göras. Dessa riktlinjer bör ständigt utvecklas och 
förbättras. 
 
För att kunna säkerställa att garantibedömningar görs på ett enhetligt sätt över hela koncernen 
är det viktigt med bra kontroll och övervakningssystem.  
 
Genom att göra denna enkla uppdelning av garanti och inte garanti ges stora möjligheter till 
uppföljning. 
 

• Analys av garantikostnader. Garantireparationer är det enda fall där Liko kan ha full 
kontroll på alla reparationer som utförts. Det ger en bra möjlighet till uppföljning. Det 
finns ett stort antal metoder för att analysera garantikostnader.  

• Kundens upplevelse. Genom att jämföra antalet garantianspråk från kunder med det 
verkliga antalet godkända garantireparationer kan man få en god uppfattning om vilka 
krav och förväntningar kunden har på produkten. Denna information är viktig när nya 
produkter utvecklas. 
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• Garantitid. Genom att analysera garantikostnaderna ges en bra grund för att utvärdera 
hur långa garantitider som ska erbjudas. 

• Feluppföljning. I och med att man får bra kontroll på garantikostnaderna får man även 
en bra indikation på vilka fel som är viktigast att åtgärda. Det faktum att det finns ett 
ekonomiskt incitament gör också att det är lättare att motivera undersökningen för 
berörda parter.  

 
Steg 1b) Huvudfel och sekundärfel 
I steg 1 är tanken att felen på produkterna beskrivs genom att tekniker i text beskriver 
uppkomna fel. För varje serviceobjekt kan endast ett huvudfel registreras vid varje reparation, 
antalet huvudfel är alltså lika med antalet utförda reparationer. Till varje order kan sedan ett 
antal sekundärfel rapporteras. Exempel på sekundärfel kan vara fel som uppstår till följd av 
huvudfel eller fel som teknikerna upptäcker i samband med reparationen. Denna uppdelning i 
huvudfel och sekundärfel följer sedan med till de efterföljande stegen. 
 
Steg 2) Mekaniskt eller elektriskt fel 
Ett enkelt men effektivt sätt att grovt kategorisera fel är att dela in dem i mekaniska eller 
elektriska fel. Med hjälp av detta ges möjligheter att hämta in ännu mera information.  
 
Steg 3 Felkoder  
Det sista steget i kategoriseringen är att införa felkoder till systemet. Felkodernas syfte är att 
ge mera utförliga beskrivningar av felet. Med hjälp av felkoder är det möjligt att effektivt 
ringa in felet och på det sättet ge möjligheter till en mer automatiserad felanalys. Punkterna 
nedan är exempel på de viktigaste områdena felkoderna ska belysa. Grundidén är hämtad från 
klassiska kvalitetsteorier om funktionssäkerhet, Klefsjö (2001). Implementeringen av felkoder 
bör ske stegvis där man börjar med enkla koder som beskriver felet för att sedan bli mer och 
mer heltäckande beroende på vilka behov som finns vid det aktuella tillfället.  
 

• Feleffekt. Med feleffekt menas vilken effekt det uppkomna felet har för hela systemets 
funktion. Exempel: Benbreddning fungerar ej  

• Felbeskrivning innebär att man försöker förtydliga vad som är fel.                   
Exempel: Motorkabel har gått av 

• Felorsak. Felorsak används för att beskriva vad som föranlett felet.                  
Exempel: Klämd vid transport 

9.7.2 Administration av felkoder 
Felkoder bör vara gemensamma för alla bolag inom koncernen. Liko AB: s teknikavdelning 
(Liko Service Department) ska vara ansvarig för att uppdatera och tillhandahålla aktuella 
felkoder. 
 
Figur 9.14 beskriver en möjlig process för hur felkoderna hela tiden ska kunna vara 
uppdaterade och aktuella. Teknikern börjar alltid med att söka bland de befintliga felkoderna. 
Om teknikern inte anser att någon av dessa stämmer överens med det aktuella fallet finns det 
möjlighet att beskriva felet med ord.   
 
När ett sådant fall uppstår meddelas Liko AB automatiskt och man tar där ställning till om: 
 

• felet ligger inom en befintlig felkod. Om det är fallet rapporteras den korrekta 
felkoden till ordern. 
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• felet ej ligger inom de befintliga felkoderna och Liko AB anser att det behövs en ny 
felkod. Om det är fallet skapas en ny felkod, den nya felkoden registreras till ordern.  

• felet ej ligger inom de befintliga felkoderna men Liko AB anser att detta fel är en 
engångsföreteelse rapporteras felet med en felkod ”Övrigt” till ordern.  

 
 

 
Figur 9.14 Administration av felkoder 

9.7.3 Analys av feldata 
Genom att införa de olika kategoriseringsstegen som beskrivs ovan öppnas möjligheter till att 
göra väldigt detaljerade och korrekta analyser, för att upptäcka och eliminera fel och brister i 
konstruktion och produktion.  
 
Det ideala är att systemet själv kan analysera data och skicka ut varningssignaler. En sådan 
lösning kräver dock mycket förfinade statistiska verktyg, samtliga kategoriseringssteg samt en 
lång inkörningsperiod och uppföljning.  
 
Bara genom att skapa en databas är mycket vunnet. Om man sedan analyserar data manuellt 
och med hjälp av enkla statistiska program kan man få en effektiv uppföljning och en god 
produktkännedom.    

Upptäckt fel på 
produkt 

Sök efter lämplig 
felkod 

Registrera felet Finns 

Finns ej 

Registrera felkod 
saknas 

Beskriv fel med 
ord 

Ja 

Nej 

Tekniker – Service 

Service Department  

Analys om ny 
felkod behövs 

Skapa ny felkod 
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10 Diskussion och slutsatser  
Detta kapitel belyser problem, svårigheter och arbetets utveckling under projektets gång. Det 
görs också en genomgång av hur väl arbetet uppfyller de mål som sattes upp vid 
projektstarten. Vidare görs en sammanfattande diskussion kring projektet där nya insikter, 
slutsatser och andra reflektioner kring lösningar och vidare arbete med projektet behandlas. 
 
Syftet med detta arbete har varit att ta fram ett underlag till ett system för att hantera service- 
och garantiärenden på koncernnivå. Behovet av ett sådant system bottnar i att Liko AB har en 
hög och jämn tillväxt och att man i god tid vill vara förberedd på att kunna hantera den ökade 
mängden service- och garantiärenden som det medför.  
 
När projektet startade var tanken att systemet endast skulle användas på koncernnivå. Allt 
eftersom arbetet har fortskridit har det dock inriktat sig mer och mer på att bli ett verktyg 
möjligt att använda på alla nivåer inom koncernen. Orsakerna till att även de lokala nivåerna 
har involverats i projektet är att det ger ett betydligt större dataunderlag att jobba med vid 
analyser och att teknikerna bara behöver använda sig av ett system som är gemensamt för alla.  
 
I och med att omfattningen på arbetet utökades till att omfatta alla nivåer av service- och 
garantihanteringen uppstod en del nya utmaningar. Att utforma ett system som alla 
dotterbolagen ska kunna använda i sin dagliga verksamhet var inte möjligt att åstadkomma 
inom ramarna för projektet. Arbetet har därför avgränsats till att försöka ringa in vilka behov 
som måste uppfyllas av ett framtida servicesystem. Det förslag som presenteras i kapitel 9 ska 
därför mest ses som ett underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla systemet.  
 
Våra begränsade kunskaper och ringa erfarenhet av systemutveckling har gjort vi helt har 
uteslutit det rent tekniska aspekterna vid utveckling av eventuell mjukvara och 
användargränsnitt. Istället har vi fokuserat på att ta fram en bra kravspecifikation och på att ta 
fram ett förslag på hur feluppföljning och återkoppling bakåt i produktionskedjan kan gå till. 
 
Den största möjligheten till datainsamling finns vid garantiärenden eftersom det är de enda 
tillfället Liko kan ha full kontroll över vilka åtgärder som vidtas. I dagsläget ska all 
garantihantering gå genom Liko AB. En hantering som innebär stora kostnader i form av 
frakter och en tidsmässigt utdragen process. Dessa kostnader gör att vissa ärenden hamnar 
utanför systemet eftersom hanteringen blir dyrare än att köpa nya produkter. En del av 
projektet blev därför att ge förslag på en framtida organisation av service- och 
garantihantering på koncernnivå. Huvudsyfte med den nya organisationen är att ge 
dotterbolagen befogenhet att själva ta garantibeslut och att hantera service- och 
garantiärenden för Liko AB: s räkning mot distributörer i närområdet. 
 
Största delen av informationen kring produkter är inhämtad genom samtal och intervjuer med 
tekniker och annan personal. Dessa svar är oftast färgade av personliga värderingar och 
åsikter. Vi har därför i möjligaste mån försökt att samla information från flera källor. Den 
inhämtade informationen har sedan analyserats med största möjliga objektivitet. 
 
Av erfarenhet vet vi att det är svårt att förstå en lösning om man inte kan se eller prova den i 
verkligheten. Därför har vi hela tiden försökt att använda oss av modeller för att representera 
våra lösningar. Modellerna har använts vid lösningsarbetet, presentation, utvärdering och 
validering. Att arbeta på det sättet är en välbeprövad och enligt vår mening mycket effektiv 
metod. 
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Den ursprungliga tanken med ett detaljerat felkodsystem för att lösa återkopplingen av 
service- och garantiärenden bakåt i produktionskedjan har allt eftersom arbetet fortskridit fått 
revideras och förenklas. Det på grund av att det under arbetsgång har förekommit farhågor om 
att ett sådant system skulle bli allt för svårt att implementera till alla nivåer inom koncernen. 
Svårigheterna består främst i att det finns en väldigt varierande datorvana, olika 
kompetensnivåer hos tekniker samt att många reparationer utförs ute på fältet och därför 
saknar uppkopplingsmöjligheter.  
 
Resultatet av revideringen blev en lösning som bygger på att felkoderna implementeras 
stegvis till systemet enligt den trestegsmodell som vi presenterar i kapitel 9. Den lösningen 
gör det möjligt att snabbt öka möjligheterna till återkoppling med relativt enkla medel. 
Företaget kan sedan utvärdera behovet och nyttan av att gå vidare med ett mer detaljerat 
system. En av fördelarna med en tydlig kategorisering av fel är att det finns möjlighet att 
knyta informationen till ett visst produktionsavsnitt. Det medför att man lätt kan finna 
felkällor och sedan försöka eliminera felet.    
 
Som nämnts i metodkapitlet har kravspecifikationen och lösningarna validerats genom 
diskussioner med berörda på Liko AB. För att göra valideringen tillförlitlig har vi valt att 
använda oss av personal från flera olika funktioner inom företaget. Främst från Liko Teknik, 
Liko Sverige och Liko Produktion. Alla som deltagit vid valideringen finns med i 
referenslistan. Vi upplever att våra lösningar därmed är väl validerade och uppfyller de krav 
och förväntningar som Liko har haft.  
 
Vi har från allra första kontakten känt oss väl bemötta av samtliga inblandade parter på Liko 
AB. Arbetet har därför känts meningsfullt och inspirerande. Hjälp har alltid funnits nära 
tillhands när behov funnits. Benchmarking besöket på Linak var väldigt inspirerande och 
lärorikt.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att de mål som sattes upp vid projektstarten har uppfyllts till 
stora delar. I och med att systemets omfattnings utökades till att även gälla lokala nivåer valde 
vi att hålla lösningarna på en lite mera övergripande nivå där vi främst fokuserade på 
kravspecifikationen och feluppföljningssystemet. 
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10.1 Rekommendationer och fortsatt arbete 
Under denna rubrik diskuteras hur Liko kan använda resultatet av denna rapport i sitt fortsatta 
arbete med att förbättra service- och garantihanteringen, för att få en bättre återkoppling bakåt 
i produktionskedjan.  
 
Den första och allra viktigaste åtgärden är att få in all möjlig data från garantireparationer. I 
rapporten ges ett förslag på hur en tänkt organisation för detta ändamål skulle kunna se ut. 
Förslaget är endast övergripande och kräver fortsatta utredningar om hur ansvar och kostnader 
ska fördelas. En sådan organisation kräver en väl genomarbetad garantipolicy som inte 
medger några tveksamheter vid garantibeslut. Att ta fram en sådan policy är en svår och 
tidskrävande uppgift men av största vikt om man vill ha en bra uppföljning av garantiärenden. 
 
Vad gäller det fortsatta arbetet med att ta fram ett system för hantering av service- och 
garantiärenden bör fokus ligga på att samordna de olika dotterbolagens önskemål och krav. 
För att göra det bör en bred projektgrupp sättas ihop. Projektgruppen bör bestå av tekniker 
och servicechefer från alla dotterbolag, representanter från Liko Teknik, Liko R&D och Liko 
Produktion samt IT. 
 
Det förslag som presenteras i denna rapport är tänkt att ligga till grund för projektgruppens 
arbete. Samtliga förslag bör utvärderas gentemot den kravspecifikation som finns i rapporten. 
Man bör även ta tillvara på erfarenheter från tidigare projekt som exempelvis utvecklingen av 
servicewebben och LSM.  
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Grovplanering för examensarbete Liko AB Vt-2006 
 
Vecka  
 
3 Uppstart   1 vecka 
 Projektdefinition 
 
4-6 Diagnos av nuläget  3 veckor 
 Nulägesbeskrivning 
 
7 Diagnos av framtiden  1 vecka 
 Framtidbeskrivning 
 
8-11 Analys och behov  4 veckor 
 Behovskartläggning  
 
12-16 Andra cykeln   5 veckor    
 
17-19 Förslag/rekommendation  2 veckor 
 Förslag/rekommendation  
 
20 Rapportskrivning  1 vecka  
 Slutgiltig rapport 
 
21  Slutredovisning  1 vecka    
 Liko & LTU 
 
22 Avslutning   1 vecka 
 
 
  
   
 



Bilaga 2   1(1) 
 
 

 
 
 

Liko AB  Org. nr SE 556202600401 
Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Sweden 

Tel: +46 (0)920-24 47 00  Fax +46 (0)920-24 47 01  info@liko.se  www.liko.se 

Förberedande frågor inför benchmarking besök på Linak AB 
 
Syftet med besöket är att få en inblick i hur Linaks system för servicehantering är 
uppbyggt och fungerar. Den viktigaste biten för våran del är att se vilken information 
som sparas vid reparationer om exempelvis felorsaker och hur den informationen 
används för återkoppling till produktion och konstruktion. 
 
Nedan kommer några önskemål om vad vi skulle vilja att studiebesöket ska innehålla. 
 
Presentation av serviceorganisation 
För att på ett bra sätt kunna förstå systemet och det sätt på vilket det används är det bra att 
känna till lite grann om den organisation som det används av. Därför skulle vi vilja ha en 
övergripande presentation av Linaks serviceorganisation.   
 

• Hur fungerar samarbete med servicekontor på olika marknader? 
- Priser 
- Garantibeslut 
 

• Vilka svårigheter finns med att man inte säljer direkt till slutkund? 
 
Presentation av servicesystem 
Genomgång av hur era datasystem används och vilka olika funktioner som finns? 
 
Hur registreras/handhas ärenden? 

• Från felanmälan till besked/retur kund? 
• Hur sker kommunikation med kunder? 

- Finns det några redskap i systemet för att underlätta kundkontakterna 
 
 Hur görs uppföljning?  

• Vilken statistik kan man ta fram? 
• Hur presenteras statistiken? 
• Vilken information lagras om serviceobjekten? 

- felorsaker, utförda åtgärder, mm  
• Hur används informationen?

mailto:info@liko.se
http://www.liko.se
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 Distributor    

 Company:       Reference:        
 Phone:       E-mail:        

 
 

 Part name:       Liko AB 

 Your no:       Return matter:  - Please Choose -  Service order no:       
 Article no:       Condition:  - Please Choose -  Cost:       
 Serial no:       If No warranty:  - Please Choose -  Repaired: 

   Authorized by   Price 
 Yes  No  Replaced 

 Redeem or Upgrade:             Condition: 
 Return description:        - Please Choose -  
       

 
 

 Part name:       Liko AB 

 Your no:       Return matter:  - Please Choose -  Service order no:       
 Article no:       Condition:  - Please Choose -  Cost:       
 Serial no:       If No warranty:  - Please Choose -  Repaired: 

   Authorized by   Price 
 Yes  No  Replaced 

 Redeem or Upgrade:             Condition: 
 Return description:        - Please Choose -  
       

 
 

 Part name:       Liko AB 

 Your no:       Return matter:  - Please Choose -  Service order no:       
 Article no:       Condition:  - Please Choose -  Cost:       
 Serial no:       If No warranty:  - Please Choose -  Repaired: 

   Authorized by   Price 
 Yes  No  Replaced 

 Redeem or Upgrade:             Condition: 
 Return description:        - Please Choose -  
       

 
 

 Part name:       Liko AB 

 Your no:       Return matter:  - Please Choose -  Service order no:       
 Article no:       Condition:  - Please Choose -  Cost:       
 Serial no:       If No warranty:  - Please Choose -  Repaired: 

   Authorized by   Price 
 Yes  No  Replaced 

 Redeem or Upgrade:             Condition: 
 Return description:        - Please Choose -  
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Frågor till dotterbolag 

Liko AB  Org. nr SE 556202600401 
Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Sweden 

Tel: +46 (0)920-24 47 00  Fax +46 (0)920-24 47 01  info@liko.se  www.liko.se 

 Luleå 2006-02-03
Hello! 
We are two students at the Master of Science program in Ergonomic Design & Production 
Engineering at Luleå University of Technology. For the period of January to June we will do 
our graduation work on Liko AB technical department. The purpose of the project is to make 
a proposal of a system managing administration and report on warranty claim and service 
errands on a Liko group level. For that purpose we need to get at grip on how the work is 
performed in these areas today. We will be very grateful if you are able to answer the 
questions below. 
 
Kind regards 
Anders & Robert 
 
  
Use the questions below as a guideline explaining how warranty claim and service 
errands are handled by your company today.   
 
How is the service department organised? 
 
Describe how warranty claim and service errands are handled from customer complaint until 
the service is performed and reported?   
 
Who is performing the service? 

- own technicians, distributors technicians or others  
- warranty claim compared to other regular repairs  

 
Where is the service performed? 

- on sight at the user 
- at your service department  

 
If the service is performed on your service department, how is the freight handled? 
 
How many service errands are handled every month? 
 
Is it possible to point out any particular failure that’s returns more often?  

- Mobile Lifts 
- Overhead Systems 
- Slings and Accessories 

 
Is there any variation in warranty time between different; 

- products? 
- customers?  

 
 
 
 
 
 

mailto:info@liko.se
http://www.liko.se
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Frågor till dotterbolag 

Liko AB  Org. nr SE 556202600401 
Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Sweden 

Tel: +46 (0)920-24 47 00  Fax +46 (0)920-24 47 01  info@liko.se  www.liko.se 

 
Are you using any computer software system to manage administration and report on 
warranty claim and service errands?  
 

- Which? 
- How and for what purpose is the system used? 
- Which statistic is possible to get from the system? 
- Can you register the failure reasons in the system?  
- Can you register the labour cost and time? 
- Can you register the material used for the repair? 

 
How is the customer contacts handled? 
 
 
About the future 
Make a short description on how you think the future will look like for your service 
department in the terms of 

- Change in organization 
- Quantity 
- Warranty times 
- Customer relations 
- Other 

 
 
Questions concerning the collaboration with Liko AB   
 
How often are you or your department in contact with the service department at Liko AB, and 
for which reasons? 
 
In witch type of errands are you sending the products back to Liko AB? 
 
How do you feel that the communications regarding service errands is working? 
 
Do you get information on the status of your orders? 
 
 
Return report 
 
Are you using the Return report? 

- If not, why? 
  

What is god with the return report? 
 
What is bad with the return report? 
 
 

mailto:info@liko.se
http://www.liko.se
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Return Authorization Request Form 
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RA Conformation Form 
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Sales order 
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Instructions for part return 
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Exceldokument för returer Liko Inc 
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Framtidens serviceorganisation 
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Diskussionsunderlag 

 

 
I denna bilaga presenteras den sista versionen av det förslag som vi tagit fram för att använda 
som diskussionsunderlag när vi validerat olika lösningar.  
 

 
 
 
 
 

 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
 

Användare:  Patrick 
Lösenord: ******* 
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Serviceorder  Ordernr: 0000001 [Sök]  
   
Kundnr: 20-0001 [Sök] Kundnamn: LD-Hjälpmedel 
Avtal:     [Sök] 
 
Referens: Sigvard Åkesson Tele: 0243- 497850 
E-mail:  Fax:  0243- 497855     
 
Serviceadress:  Fakturaadress: 
LD-Hjälpmedel   LD-Hjälpmedel 
Skomakargatan 20  Skomakargatan 20 
781 70 Borlänge  781 70 Borlänge 
 [Ändra]  [Ändra] 
 
Vår referens: Patrick Riikkula  
 
Service Center: Liko Norr > Serviceort: Skickas 
Tillåt webbregistrering: JA >  Orderstatus: Påbörjad  [Ändra] 

 Spara 

Serviceobjekt 
 
ID: 0000001:1 
Artikelnummer: 123123   Beskrivning: Likorall   
Serienummer: 240240 
ID kund:  
Garanti tom: 2006-04-03 
Utleverans: 2006-04-03 
Returorsak: Garanti  
Kondition: Begagnad  
Om inte garanti: Kontakt  
Beskrivning: Axelbrott  [Ändra][Ta bort]  
   
ID: 0000001:2 
Artikelnummer: 321321   Beskrivning: Åkvagn med broms 
Antal:  22 
Returorsak: Återlösen  
Kondition: Ny  
Beskrivning: Felaktig beställning  [Ändra][Ta bort] 
 
ID: 0000001:3 
Artikelnummer: 123123   Beskrivning: Likorall 
Serienummer: 240241 
ID kund:  
Garanti tom: 2006-04-03 
Utleverans: 2006-04-03 
Returorsak: Reparation  
Kondition: Begagnad  
Beskrivning: Byte lyftband  [Ändra][Ta bort] 
     
    [Lägg till]       
 
 

Service objekt Dagbok Planera 

Utskrift 

Rapportera 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Sök 
• Rapporter 
• Administration 
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Tillfällig Adress 
 
Adress 1: _____________________ [Standard adress] 
Adress 2: _____________________ 
Gata: _____________________ 
Postnummer: _____________________ 
Ort: _____________________ 
Land: _____________________ 
Fakturareferens:  _____________________ 
Tele: _____________________ 
   [Lägg till] 
    

Sök: Kund 
 
Kundnummer: _____________   
Kund: _____________ 
Ordernummer: _____________ 
Postnummer: _____________ 
Gata: _____________ 
Ort: _____________ 
Serienummer: _____________ 
Referens: _____________ 
 
  [Sök] 
Sök resultat 
Kundnummer: Kund 
244700 Liko AB 
244701 Liko Sverige 
244702 Liko GmbH 
     [Lägg till] 

Sök: Serviceorder 
 
Kundnummer: _____________ [Sök kund]  
Kund:  
Datum: Från:_______>, till________> 
Servicecenter: Liko Norr > 
Serienummer: ___________ 
Handläggare:  ___________ 
  [Sök] 
Sök resultat 
Datum: Serviceorder: Status: 
2006-04-06 0000001 Påbörjad 
2005-03-07 0000005 Fakturerad 
2005-03-07 0000002 Makulerad 
     [Lägg till] 
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Sök: Artikel 
Artikelnummer: ______________ 
Artikel: ______________ 
Serienummer: ______________ 
 
Artikelnummer Artikel 
123124 Likorall 242 
123125 Likorall 243 
123126 Likorall 250 
 
     [Sök] 

Lägg till Serviceobjekt 
Avtal:     ___________[Sök] 
Artikelnummer: ___________[Sök] 
Antal: ___________ 
Serienummer: ___________ ID Kund: _________ 
 ___________ ID Kund: _________  
Inköpsordernr:  ___________ 
 
Garanti tom: åååå-mm-dd  
Utlevererad: åååå-mm-dd 
 
Returorsak: Garanti > 
Kondition: Ny > 
Om inte garanti Kontakta ägare > 
Beskrivning: ________________________________________________________________ 
  
 
     [Lägg till] 
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 Spara 

Service objekt Dagbok Rapportera Planera 

Uppdatera

Rapportera 
ID.nr. Art.nr. Artikel Serienummer Rapportera  Status 
1 [Info] 123123 [Info] Likorall 240240  ¤ Utförd 
2 [Info] 321321 [Info] Åkvagn               ¤ Utförd 
3 [Info] 123123 [Info] Likorall 240241  X Service 
                                           [Rapportera][Ankommet] [Ändra Status] [Lägg till objekt] 

Utskrift 

Serviceorder  Ordernr: 0000001 [Sök]  
   
Kundnr: 20-0001 [Sök] Kundnamn: LD-Hjälpmedel 
Avtal:     [Sök] 
 
Referens: Sigvard Åkesson Tele: 0243- 497850 
E-mail:  Fax:  0243- 497855     
 
Serviceadress:  Fakturaadress: 
LD-Hjälpmedel   LD-Hjälpmedel 
Skomakargatan 20  Skomakargatan 20 
781 70 Borlänge  781 70 Borlänge 
 [Ändra]  [Ändra] 
 
Vår referens: Patrick Riikkula  
 
Service Center: Liko Norr > Serviceort: Skickas 
Tillåt webbregistrering: JA >  Orderstatus: Påbörjad  [Ändra] 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
 



Bilaga 11   6(14) 
Diskussionsunderlag 

 

 

 

Rapportera 
Återlösen > 
 
Arikel: Åkvagn med broms 
S/N:   
 
 
Orsak [Sök] Beskrivning  Godkänd Antal Från order [Sök] Kostnad  Betalare  
RE001 Felaktig beställning Ja > 22 125678 495   > INTR006 > 
     [Uppdatera] 
 
Arbetstid/produkt: 30 min 
 
Intern kommentar: Ska krediteras kunden 
 
Kommentar till kund:  
 
 
Totalt: 0 sek 
 
 
     [Rapportera] 

Rapportera 
Reparation > 
 
Arikel: Likorall 
S/N:  240241 
 
Huvudfel 
Felkod  Beskrivning  Garanti Pris Betalare  
IEN012 [Sök] Byte lyftband Ja > 120 INTR005 > 
    [Uppdatera] 
Sekundärfel 
Felkod  Beskrivning  Garanti Pris Betalare   
UU002 [Sök] Uppgradering till version 1.4 Nej > 123 Uppgradering Liko > [Ta bort] 
             [Sök]     [Ta bort] 
 
Tid att fakturera:  60 min á 495 kr/h    [Lägg till] [Uppdatera] 
Arbetstid/produkt: 30 min 
Körtid:  45 min  
 
Intern kommentar: Tredje gången jag byter lyftband på denna. 
 
Kommentar till kund: Byte av lyftband enligt överenskommelse 
 
Material 
Pos Artikelnr Beskrivning Antal Rabatt á Pris Betalare Saldo LP  

5   text 123133 Kretskort 1 0 1000 Garanti 12 01 [Ta bort] 
10 text 001111 Uppg.mtrl 1 0 0 Teknik 14 04 [Ta bort] 
    [Lägg till] [Uppdatera] 
Totalt: 1738 sek 
 
 
     [Rapportera] 



Bilaga 11   7(14) 
Diskussionsunderlag 

 

 

 

Service Info: Likorall 
 
OBS!    
Uppgradering enligt instruktion: UP Likorall 1:2 
 
Servicemanual 
 
Felsökning 
 
10 vanligaste felen 
Axelbrott  
 
     [Stäng] 

Rapportera 
Retur > 
      
Intern kommentar:  
 
Kommentar till kund: Selar mottagna, ska vidare till Liko Textil för reparation. Inköpsorder  902123 
 
 
     [Rapportera] 
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 Spara 

Service objekt Dagbok Rapportera Planera 

Planera 
Service Center:  Liko Norr  
Serviceort:  På plats hos kund 
Planerad: 2006-03-17 
Kundkontakt: Tele 
Anmärkning: Finns på plats 0800-1200 
 
 
 

Utskrift 

Serviceorder  Ordernr: 0000001 [Sök]  
   
Kundnr: 20-0001 [Sök] Kundnamn: LD-Hjälpmedel 
Avtal:     [Sök] 
 
Referens: Sigvard Åkesson Tele: 0243- 497850 
E-mail:  Fax:  0243- 497855     
 
Serviceadress:  Fakturaadress: 
LD-Hjälpmedel   LD-Hjälpmedel 
Skomakargatan 20  Skomakargatan 20 
781 70 Borlänge  781 70 Borlänge 
 [Ändra]  [Ändra] 
 
Vår referens: Patrick Riikkula  
 
Service Center: Liko Norr > Serviceort: Skickas 
Tillåt webbregistrering: JA >  Orderstatus: Påbörjad  [Ändra] 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
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 Spara 

Service objekt Dagbok Rapportera Planera 

Uppdatera

Dagbok  
[Nytt inlägg] 
 
2006-03-16 Inkom  
                    Handläggare: Anders Eriksson 
 
2006-03-16 Anders Eriksson  
Robert har ringt och undrar var vi är! 
 
 

 

Utskrift 

Serviceorder  Ordernr: 0000001 [Sök]  
   
Kundnr: 20-0001 [Sök] Kundnamn: LD-Hjälpmedel 
Avtal:     [Sök] 
 
Referens: Sigvard Åkesson Tele: 0243- 497850 
E-mail:  Fax:  0243- 497855     
 
Serviceadress:  Fakturaadress: 
LD-Hjälpmedel   LD-Hjälpmedel 
Skomakargatan 20  Skomakargatan 20 
781 70 Borlänge  781 70 Borlänge 
 [Ändra]  [Ändra] 
 
Vår referens: Patrick Riikkula  
 
Service Center: Liko Norr > Serviceort: Skickas 
Tillåt webbregistrering: JA >  Orderstatus: Påbörjad  [Ändra] 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
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Servicecenter 
Norr > 
 
Ordernummer Kund Inkom Ärende Planerat  
0000001 Liko AB 2006-03-16 Garanti 2006-03-17 ¤ 
0000002 Sunderby Sjukhus 2006-03-16 Garanti Ej planerad ¤ 
0000005 Liko AB 2006-03-21 Besiktning Ej planerad ¤ 
   [Lägg till mina][Flytta] 
 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
 

Mina Projekt 
Ordernummer Kund Inkom Ärende Planerat 
0000001 Liko AB 2006-03-16 Garanti 2006-03-17 
0000002 Sunderby Sjukhus 2006-03-16 Garanti Ej planerad 
0000005 Liko AB 2006-03-21 Besiktning Ej planerad 
 
 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
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Spara 

Uppdatera

Försäljning 
 
Pos Artikelnr Beskrivn. Antal Rabatt á Pris Betalare Saldo LP  

5   text 123133[Sök] Kretskort 1 0 1000 Garanti 12 01 [Ta bort] 
10 text 001111[Sök] Uppg.mtrl 1 0 0 Teknik 14 04 [Ta bort] 
    [Lägg till] 

Utskrift 

Serviceorder  Ordernr: 0000001 [Sök]  
   
Kundnr: 20-0001 [Sök] Kundnamn: LD-Hjälpmedel 
Avtal:     [Sök] 
 
Referens: Sigvard Åkesson Tele: 0243- 497850 
E-mail:  Fax:  0243- 497855     
 
Serviceadress:  Fakturaadress: 
LD-Hjälpmedel   LD-Hjälpmedel 
Skomakargatan 20  Skomakargatan 20 
781 70 Borlänge  781 70 Borlänge 
 [Ändra]  [Ändra] 
 
Vår referens: Patrick Riikkula  
 
Leveranssätt: Postpaket Orderstatus: Påbörjad  [Ändra] 
 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
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Serienummer 
 
Serienummer: 240240 
 
 SÖK

OK

 
Artikelnummer:  123123 Beskrivning: Likorall 242 S 
Serienummer:  240240 
 
Kund nr: 244700 Namn: LD-hjälpmedel 
Adress: Skomakargatan 20 
 781 70 Borlänge 
Tele: 0243- 497850 
 
Placering:  1. Hos kund  Levdatum: 2006-03-17 
Ägare: 1. Kund  Garanti tom: 2007-03-17 
Tillsyn: 
Underhåll: 
Anmärkning: Avd 3 Rum 125 
 

 
 

Leverantörinfo Historik Dagbok 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Rapporter 
• Administration 
• Sök 
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Serienummer 
 
Serienummer: 240240 [Sök] 
 
   [Ändra placering] 

 
Artikelnummer:  123123 Beskrivning: Likorall 242 S 
Serienummer:  240240 
 
Kundnr: 20-0001 Namn: LD- Hjälpmedel 
Adress: Skomakargatan 20 
 781 70 Borlänge 
  
 
Placering:  1. Hos kund  Levdatum: 2006-03-17 
Ägare: 1. Kund  Garanti tom: 2007-03-17 
Tillsyn: 
Underhåll: 
Anmärkning: Avd 3 Rum 125 
 

 
 

Datum RE T Störning Anmärkning Stat Ordernr 
2006-03-17 01 C  Utleverans ordnr:121212   
2006-05-17 01 D Dagbok Missljud   
2006-07-17 02 C Motor Garantirep. OK 000001 
2007-07-17 01 C  Periodiskkontroll/Underhåll  Planer 000001 

 
 

Leverantörinfo Historik Dagbok 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Sök 
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Serienummer 
 
Serienummer: 240240 [Sök] 
 
 

 
Artikelnummer:  123123 Beskrivning: Likorall 242 S 
Serienummer:  240240 
 
Kundnr: 20-0001 Namn: LD- Hjälpmedel 
Adress: Skomakargatan 20 
 781 70 Borlänge 
  
 
Placering:  1. Hos kund  Levdatum: 2006-03-17 
Ägare: 1. Kund  Garanti tom: 2007-03-17 
Tillsyn: 
Underhåll: 
Anmärkning: Avd 3 Rum 125 
 

Leverantörinfo Historik Dagbok 

Dagbok 
[Nytt inlägg] 
 
2006-05-17 Anders Eriksson 
Rubrik: Missljud 
Kunden hör missljud i samband med användning. Rekommenderade att köra på och höra av 
sig om något händer.  
                     
 
 
 
 

Liko Service System 
 
Service 

• Serviceorder 
• Mina 
• Service Center 
• Försäljning 
• Servicewebben 
         - Montage 

- Serviceavtal 
• Fakturering 
• Serienummer 
• Sök 
 




