
Så löser vi hissbranschens brist på 
montörer!
Daniel Nyman, Ordförande Hissförbundet



• 3300 anställda

• Omsättning över 7 miljarder/år

• Totalt ca 200 företag

• 125 000 hissar

• 3200 rulltrappor

• 3100 nya hissar 2017

• 166 nya rulltrappor 2017

Fakta hissbranschen
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Hissförbundets medlemmar



Tydlig mission

Verka för hela branschens 
positiva utveckling genom att: 

• Påverka

• Informera

• Utbilda
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Fem övergripande mål
1. Göra hissbranschen till en attraktiv, modern 

och stolt bransch

2. Skapa förutsättningar för långsiktig, hållbar 
tillväxt i branschen 

3. Säkerställa fortbildning och 
kompetensförsörjningen till hissbranschen

4. Stärka Hissförbundet som branschens röst 
gentemot riksdag, regering och andra 
organisationer, offentliga som privata

5. Verka för en hög säkerhetsnivå på hissar och 
rulltrappor för både användare och 
arbetstagare 

5



• Hissförbundet driver sedan 2005 en 1-årig Yh-
utbildning av hisstekniker

• Flyttades från Enköping till Xenter i Tumba 2015
• 32 utbildningsplatser

• Stort engagemang från branschen

• Hisslärare och utbildningsledare på heltid anställd av 
Xenter

• Hissförbundets generalsekreterare ordförande för 
utbildningen

• Modernt hisslabb har byggts upp

Status kompetensförsörjning 
våren 2017
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Hisslabbet på Xenter
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Hissförbundets kartläggning 2017 visar mycket 
större behov av montörer än tidigare
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Behovet är stort i hela landet
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Samarbete inleds direkt med 
YH Kungsbacka

• Hösten 2017 skickas en ansökan till 
YH Myndigheten om att få starta en 
YH-utbildning i Kungsbacka 

• Ansökan beviljas och utbildningen 
med 32 platser börjar i september
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Och med Arbetsförmedlingen 

• Beslut om att starta pilotutbildning 
fattas hösten 2017

• Utbildningen startar 22/1 2018 
• 60 veckor inkl. 12 veckors praktik

• 34 studenter

• Drivs av Nercia och Xenter

• Finansieras av Arbetsförmedlingen

• Undervisning hos Nercia i Katrineholm 
och på Xenter i Tumba



• Långsiktigt agerande (utbildning tar tid)

• Löpande sammanställning och analys av 
situationen

• Medverkan medlemsföretag för att kunna skapa 
utbildningar

• Upparbetat nätverk både YH och andra aktörer på 
marknaden

Varför lyckades vi? 
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Utmaning att fylla utbildningsplatserna 



Tack!
www.hissforbundet.se
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