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exivo är den perfekta lösningen för 
passerkontroll hos små och mellan-
stora verksam heter. Tack vare den 
molnbaserade  exivo-plattformen är 
allt under kontroll via smarttelefon, 
surfplatta eller PC – när som helst, 
var som helst. Systemet förändras 
enkelt i takt med  företagets 
 växlande behov och kunden kan 
sköta enskilda uppgifter själv, eller 

låta dig som  exivo-partner ta hand 
om hela  administrationen. 

Vill  du erbjuda dina kunder mark na-
dens enklaste,  modernaste passer-
kontroll och  samtidigt framtidssäkra 
dina  uppdrag och intäkter?

Kontakta oss eller läs mer på: 
www.dormakaba.se

exivo: 
Passerkontroll, 
 helt enkelt
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Ordföranden har ordet

Namn: Benny Jansson.
Född: 2 april 1957.
Familj: Fru, fyra barn, fem barnbarn.
Bor: Västra Göteborg.
Karriär: Utbildade sig till möbelsnicka-
re med mål att bli slöjdlärare. Jobbade 
därefter som båtbyggare i några år innan 
en drygt 30-årig karriär som säkerhets-
entreprenör och låssmedsmästare tog 

vid. Efter försäljning av låsföretaget 
2006 byggde han sig en båtverkstad 
och återvände till rötterna i båtbyggeriet 
som nu delas med uppdraget som SLRs 
ordförande. Benny är även ledamot i 
SäkerhetsBranschens respektive European 
Locksmith Federations styrelse.
Hobby: Att resa, bygga på sommarstu-
gan, båtar och SLR. 

ORDFÖRANDE I SLR
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Trygghet vs faktisk säkerhet!
Mässan Skydd 2019 invigdes av 

Fredrik Reinfeldt som i sitt tal 
berättade om arbetet i Trygghets-

kommissionen som inrättats på initiativ av 
försäkringsföretagens branschorganisation 
Svensk Försäkring. Bakgrunden till bildan-
det av kommissionen är att en stor del av 
brottsligheten i Sverige inte leder till några 
reaktioner. Fredrik exemplifi erade det bland 
annat med att nämna att Sverige i år hade ca 
200 000 anmälda bedrägeribrott, uppklar-
ningsnivån är nere på 1%. Om man då med 
uppklarning menar, att man har hittat vem 
som gjorde det, och att det lett till en påföljd. 
Likadant är det med skadegörelse, ca 175 000 
anmälda brott och en uppklarningsnivå på 
cirka 1 %. Varför ser det ut så här, och vad 
kan man göra åt det?

Känslan av en växande trygghet
Man har inriktat sig på det man kan kalla var-
dagsbrott och bryggan över till det som kallas 
människors upplevda trygghet. Det man vill 
förändra är folk skall få känslan att trygg-
heten växer. Vad är det då folk i allmänhet 
relaterar till när det gäller trygghet? Förutom 
ovan nämnda brott så pratar man också om 
rena ordningsstörningar, t. ex. rädsla för 
högljudda ungdomsgäng, att inte tycka om 
gasande mopeder eller att inte tycka om 
hundägare som inte sköter sina hundar. 

Det är alltså mycket bredare än det som 
kan defi nieras som kriminellt. Den samman-
tagna defi nitionen som man antagit går under 
begreppet livskvalitetsbrott.

Det är alltså brott och ordningsstörningar 
som påverkar människor i så stor utsträckning 
att det även påverkar deras känsla av otrygghet.

Man bestämde sig även för att titta lite när-
mare på begreppet trygghet. Man kom fram 
till att det inte fi nns någon riktig defi nition av 
detta begrepp.

För att komma vidare behövde man 
utöver att defi niera begreppet trygghet även 
defi niera begreppet, faktisk säkerhet. Trygg-
hetskommissionen kom fram till följande 
defi nitioner:

Faktisk Säkerhet = Den faktiska risken 
för enskilda och deras närstående att utsättas 
för brott och ordningsstörningar.

Trygghet = Upplevelsen av egen eller 
närståendes säkerhet.

Uppgiften blev att föreslå åtgärder som 
höjer den faktiska säkerheten med hopp om 
att dessa även kommer att påverka människ-
ors trygghetsuppfattningar.

Förändra det off entliga rummet
Huvudförslaget från Trygghetskommissionen 
är att förändra det offentliga rummet i Sveri-
ge genom att inrätta affärs- och medborgar-
platser, även kallat AMP-modellen.

Tanken är att man skall avgränsa det 
offentliga rummet så som torg, gator mm i 
geografi ska ytor och ge ett särskilt organ, 
en AMP, som är en non-profi t-organisation, 
ansvar för den aktuella platsen. Ansvar för att 
det blir en bra verksamhet som drar till sig 
medborgare och får dem att stanna kvar.
Stora aktörer inom köpcentra och gallerier 
arbetar redan idag med ett motsvarande 
innehåll. Varför fungerar det idag inte då om 
man lyfter av taket och det istället handlar 
om ett torg?

I Sverige placerar vi idag våra bänkar i en 
lång rad efter varandra…. Vad skulle hända 
om man istället satte dem mittemot varandra? 

Ja, då kanske man skulle vilja ta en fi ka 
och då måste man ju kunna köpa det någon-
stans. Det måste fi nna tillgång till en fräsch 
toalett etc. Om människor och medborgare 

befolkar dessa platser så blir det inte längre 
bekvämt för kriminella och ordningsstörare 
att vara här.

Om man kan förändra trygghetskänslan för 
dessa platser genom ökad faktisk säkerhet så 
är detta även ett incitament för fastighetsägare, 
affärsidkare med mera att medverka i AMP, 
fl er och bättre affärer, ökat fastighetsvärde etc. 

Vill man fördjupa sig mer i AMP-modellen 
rekommenderas att ladda ner rapporten 
”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott” 
från trygghetskomissionen.se.

SLR Utbildningsdagar
Den största årligen återkommande utbild-
ningssatsningen för säkerhets- och låsföretag 
kommer att hållas på Scandic Infra City i 
Upplands Väsby den 28–31 januari 2019. Det 
är ett fullspäckat program med 43 olika kurser 
och 2 preparandutbildningar. Det är en faktisk 
trygghet för SLR-medlemsföretagens kunder 
att branschen håller sig ajour med normer med 
mera och ständigt kompetensutvecklar sig.

Benny Jansson
Ordförande i SLR, en delbranschförening i 

SäkerhetsBranschen
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STEP 100-serien
– Kraftfull prestanda, hög driftsäkerhet

STEP 100 är en serie eltryckeslås utvecklat för daglåsning. 
Konstruktionen är framtagen med STEPs höga kvalitets
krav och fina materialval, vilket säkerställer en kraftfull 
prestanda och hög driftsäkerhet. Låsen har flera flexibla 
egenskaper och kan användas i dörrmiljöer med både 
brand och utrymningskrav. Produkterna kommer att 
börja levereras under 2019. 

Läs mer på www.steplock.seNär det måste fungera. 

Premiär för STEP eltryckeslås!

F Ö N S T E R L Å S  F T S 1 6

E N  E X T R A 
T RYGGHE T  O C H 
SK Y DD  FÖR  D IG
ABUS Lindrucker producerar innovativa produkter som gör det 
svårt för tjuven att ta sig in och ut genom dina fönster. 

abus.com/se
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Intervjun Anna Månströmer

ASSA ABLOY Opening  
Solutions nya marknads- och 
kommunikationschef Anna 
Månströmer gillar att coacha. 
Framgång i affärer förutsätter 
att personalen är motiverad 
och trivs på jobbet. Att vara 
mån om både kunder och  
personal utmärker därför  
hennes ledarskap.

Anna Månströmer är en hälsingestinta 
från Kilafors utanför Bollnäs. Hon 
kommer från en entreprenörsfamilj 

och hade en lugn och trygg uppväxt. Hennes 
pappa exporterade vitmossa, som ofta pryder 
våra julljusstakar, från de djupa skogarna i 
Härjedalen. Hon är stolt över sitt ursprung 
och har därför behållit sin hälsingedialekt.  
Anna är livsglädjen personifierad och gillar 
att underhålla andra. 

– När jag var yngre sjöng jag och spela-
de också teater, berättar hon. Simning och 
skridskoåkning var två andra intressen och 
jag tävlade i simning. 

Passionen att framföra har hon kvar. Annas 
naturliga och spontana framtoning har gjort 
henne till en populär tevepersonlighet. Hon 
har bland annat intervjuat artister under Me-
lodifestivalen. Och träffat pokerspelare som 
blivit mångmiljonärer på några timmar bara. 
Anna har också varit moderator. 

Ger energi och kunskap
– Tevejobben ger mig energi som jag har nyt-
ta av i mitt jobb på ASSA ABLOY Opening 
Solutions. Som moderator vet jag vilka frågor 
som kan vara intressanta för stora företag. 
Det har jag säkert också nytta av nu. 

Föräldrarna är hennes förebild. 
– Min positiva syn på livet har jag ärvt av 

dem, menar Anna. Det finns inga problem 
bara lösningar. Så ser dom på livet. Och jag 
med. Mina föräldrar reste ofta utomlands, 
långt innan det fanns någon GPS att navigera 
med. Deras resor gjorde också mig nyfiken 

på att se världen. Mamma och pappa fick mig 
även att inse värdet av en bra utbildning. 

Den fick Anna i Fort Lauderdale, Florida 
USA. Ett land hon gillar högt och rent. Där 
spädde hon på den framåtanda hon nästan fått 
med modersmjölken. 

– I USA pluggade jag marknadsföring och 
multimedia och har en kandidatexamen i dessa 
ämnen, säger Anna. Jag jobbade också med 
webb- och grafisk design några år i USA. Så 
jag vet vad det handlar om när jag köper sådana 
tjänster och betalar inte 25 000 kronor för ett 
jobb som kanske tar någon timme bara. 

EF sålde språkkurser till ASSA ABLOY
När Anna kom tillbaka till Sverige började 
hon på Projectplace i Stockholm, ett företag 
som utvecklat en tjänst för webbaserat pro-
jektsamarbete. Där arbetade hon bland annat 
med webbdesign och marknadsföring. Nästa 
steg i karriären var som marknadschef på 
EF Corporate Language Training som bland 
annat arrangerar språkresor och har drygt  
45 000 anställda världen över. ASSA ABLOY 
är en av EF:s många kunder och köper kurser 
i affärsengelska av EF.

– Entreprenörsandan sitter i väggarna hos 
EF och den smittade av sig på mig, säger 
Anna. Så när EF öppnade sitt kontor i London 
kändes det som om det var mitt. Det var en 
verklig boost för arbetsglädjen. Jag fick också 
resa till många länder och insåg hur viktigt det 
är med goda kundrelationer på alla marknader. 

Boom på Facebook
Modejätten H&M var nästa anhalt i karriä-
ren, innan hon anställdes på ASSA ABLOY 
Opening Solutions. Även på H&M blev det 
många resor världen över. 

– På H&M var jag med och tog fram en 
app för att enkelt kunna shoppa från läs-
plattan och mobilen, berättar Anna. Jag fick 
också uppleva en verklig boom när det gäller 
sociala medier. Under mina 8 år på H&M 
ökade antalet följare på Facebook från cirka 
30 000 till hela 30 miljoner. 

Vad fick dig att söka jobbet som mark-
nads- och kommunikationschef på ASSA 
ABLOY Opening Solutions?
– På EF jobbade jag med marknadsföring 

mot företag (B2B), medan det på H&M  
handlade om marknadsföring mot konsu-
menter (B2C). På ASSA får jag göra både 
och. Den mixen är intressant och utmanande. 
ASSA ABLOY Opening Solutions ska nu 
trappa upp satsningen på konsumentmarkna-
den, där rätt varuexponering spelar stor roll. 
Event, konferenser och utbildning av våra 
proffskunder är viktiga inslag för att nå 
framgång inom segmententet B2B. Här är 
låssmederna en central målgrupp. 
Säkerhetsmedvetandet har vuxit sig starkt  
– ASSA ABLOYs produkter bidrar aktivt 
till trygghet och säkerhet, framhåller Anna. 
Att få vara med på mässan Skydd var ett 
utmärkt avstamp i mitt nya jobb. Nu lär jag 
mig successivt det jag behöver veta om våra 
produkter. Jag är djupt imponerad av kvali-
teten och den avancerade elektroniken hos 
produkterna. Det ska jag nu se till att ännu 
fler kunder också blir i nya roll på ASSA 
ABLOY Opening Solutions. ■

Anna Månströmer

”Både kunder och  
medarbetare måste bli sedda”

PERSONLIGT OM ANNA
Namn: Anna Månströmer
Ålder: 42 år
Familj: Maken Johan och barnen Alex-
ander 5,5 år, Philip, fyra år och Nicholas, 
22 månader.
Fritidsintressen: Spelar ishockey i Sol-
lentunas damveteranlag. Gillar också 
att renovera huset och att inreda. 
Bostad: Villa i Sollentuna.
Bilar: Ford Mustang cabriolet, årsmo-
dell 2000 och en VW Sharan.
Favoritartist: Lyssnar på allt från rock, 
pop till härlig jazz.
Favoritmat: Mexikansk mat. 
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Istället för att bli konkurrenter 
blev vi goda vänner sedan vi 
gick isär med Salto, konstate-

rar Anders Karlemark. 
Nästa år fyller Evva 100 år, 

det blir en ärofylld ålder som 
kommer firas med dunder och 
brak. De flesta känner till att 
företaget är spunnet ur mekani-
ken och att det är de mekaniska 

Evva Salto

Mekaniken står stadigt hos Evva

Nästan två år har gått sedan EvvaSalto Access 
AB delades upp i två och Evva Scandinavias VD 
Anders Karlemark vidhåller, uppdelningen var 
helt rätt väg att gå. Under tiden har företaget 
haft en riktigt bra tillväxt och styrkan, menar 
Anders, ligger i produkterna. 
TEXT OCH BILD: VICTORIA E. KISS NYLUND

låssystemen som utgör Evvas 
bassortiment. Sakta men säkert 
tar man sig dock också in på 
elektroniksidan.

Elektronisk nyckel  
på framfart
Airkey har varit den första stora 
lanseringen på detta område och 
man har redan röjt stora fram-
gångar med produkten. 

– Det finns en stor efterfrå-
gan, men man ska också veta att 
det är en process med allt från 
utbildningar till marknadsföring, 
förklarar Anders och fortsätter: 
Vi tror att Airkey kommer ta 

ännu mer fart nästa år, men det vi 
kan se allaredan det är att samma 
kunder som säljer mekaniken 
tagit till sig Airkey och det är 
väldigt roligt. 

Unik kombination
Något som gör Airkey unik är 
att den enkelt kan kombineras 
med ett mekaniskt låssystem. 
Det innebär att man kan ha så 
kallade kombinycklar med chip 
i. Tack vare detta chip räcker det 
alltså med en nyckel för behö-
righet till flera olika utrymmen. 
Behörigheter skickas enkelt via 
Online Administrationen till en 



gratis-App i telefonen. 
– Det är alltså med telefonen 

du öppnar dörrarna, förtydligar 
Anders och tillägger: Inte heller 
behöver kunderna oroa sig för 
säkerhetsgraden av Airkey efter-
som säkerhetsnivån kan jämföras 
med Bank-Id och därmed är 
väldigt säker att använda. 

Utan personalen faller allt
Anders Karlemark som jobbat 
i säkerhetsbranschen i många 
år och som har en mängd olika 
erfarenheter från den, ser Evvas 
styrka i att vara ett familje-
ägt bolag med snart 100 år i 
bagaget. 

– Hela företaget är noga med 
att skapa en bra teamkänsla och 
alla är överens om att perso-
nalen är det viktigaste vi har. 
Evva jobbar lite 
underifrån och vi 
ser fortfarande 
hur vi kan växa 
på mekanik-
sidan, menar 
Anders och 
fortsätter: Sen är det ju inget 
värde i att ha superprodukter om 
vi inte har någon som kan lära 
ut dem och därför är personalen 
hela företagets hörnsten. 

Orädda och utanför boxen
Ett välanvänt ordspråk inom 
Evva Scandinavia är uttrycket 
Wild and Crazy, det kan låta 
tokigt, men det är faktiskt sant. 

– Uttrycket kan verkligen 
betyda massor av olika saker och 
det är lite meningen också. Vi vill 
inte riktigt göra som andra, vi vill 
mycket hellre gå vår egen väg 
säger Anders och fortsätter: Vi 
kan defi nitivt sätta en viss strategi 
och sedan snabbt ändra den, vi är 

inte fyrkantiga på så sätt. 
Idag har Evva tio dotterbolag 

i Europa och distributörer som 
levererar till fl er än 50 olika 
länder i världen. 

Det är framförallt kommuni-
kationen och samarbetet mellan 
huvudkontoret och alla de olika 
dotterbolagen som Anders och 

hans anställda uppskattar. 
För ett antal år sedan bör-

jade man med internationella 
workshops där respektive avdel-
ningsansvarig tillsammans med 
VD inom varje bolag turas om 
att samordna dessa. 

– På det här sättet får huvud-
kontoret också alltid bra koll på 
hur det ser ut i dotterbolagen, vad 
vi önskar framöver, vart vi är på 
väg och så vidare. Det är ägarfa-

miljen, familjen 
Ehrlich själva 
som initierat 
detta och det 
visar också hur 
måna de är om 
att vi alla ska 

kännas oss sammansvetsade. 

Utökar personalstyrkan 
I Sverige är man i nuläget 15 
anställda och kommer att växa 
med två i personalstyrkan från 
och med nästa år. 
Det stora målet för hela Ev-
va-koncernen är givetvis att 
fortsätta briljera med den egna 
utvecklingen.

– Evva utvecklar allting själva 
i Österrike och vi har i nuläget 
cirka 246 olika patent. Jag ser 
ingen anledning till att inte 
fortsätta på den redan utstakade 
vägen, säger Anders avslutnings-
vis. ■

ILLUSTRATION: EVVA

"Hela företaget är 
måna om att skapa 
en bra teamkänsla"

Lagerhållning - Snabba leveranser - Support

www.axssecurity.se

Helhetsgrossist
- inom beslag, lås och säkerhet.

Till säkerhetsföretag 
i hela landet!

Hos oss hittar du de lås och säkerhetsprodukter 

du behöver för att bedriva din verksamhet på ett effektivt 

och smidigt sätt. Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi 

snabb service, välutvecklade logistiklösningar och effektiv 

support när du har behov av det.

Kontakta oss redan idag!
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Praktiska Gymnasiet Örebro

Jimmy Granéll är utbildad telereparatör. 
Han fick jobb på Ericsson i Kumla efter 
gymnasiet och jobbade bland annat med 

IT-relaterade frågor och projektledning. Lås-
smedsbranschen halkade han in i på när han 
skulle kvalitetscertifiera Låstjänst i Örebro. 
De behövde hans hjälp under en vecka med 
olika jobb. Men han blev kvar där i femton år.

Ett stimulerande lärarjobb
Idag ägnar han 75 procent av tiden åt att 
utbilda låssmeder men har också ett eget 
företag i säkerhetsbranschen, Objektsupport. 

– Att se elever utvecklas, lära sig ta ansvar 
och bli en allt mer sammansvetsad grupp är 
stimulerande. Liksom att få dela med mig av 
den kunskap och erfarenhet jag samlat på mig 
som hantverkare, framhåller Jimmy Granéll. 

Eleverna får lära sig låssmedens alla 
arbetsuppgifter. 

– Det är allt ifrån tillverkning av lås och 
nycklar till installation av larm, passersys-
tem och kameraanläggningar, säger Jimmy 
Granéll.

Hans elever fördelar gracerna mellan 
praktik och teori. 

– Utbildningen bedrivs i möjligaste mån 
i projektform för att öka förståelsen för hur 
de olika arbetsmomenten ska utföras och 
hur viktigt samarbetet är. Några elever har 
deltagit i ett projekt kring nödutrymning; 
från projektering till installation, berättar 
Jimmy Granéll.

Praktiken trappas upp
Praktiktiden ökar successivt från årskurs till 
årskurs och handledarna kan genomgå en 
kortare internetkurs i Skolverkets regi. 

– Förutom färdigheter i yrket ger prakti-
ken också en större förståelse för hur arbets-
livet fungerar. Under det tredje gymnasieåret 
praktiserar eleverna fyra dagar i veckan. 
Programmet kan med rätt ämnesval även 
ge högskolebehörighet, framhåller Jimmy 
Granéll.

Han har totalt nio elever i de tre klasserna. 
– De kommer från Örebro och Värmlands 

län. Framtidsutsikterna är goda och många 

Jimmy får blivande låssmeder
att också växa som människor
– Att få betyda något både 
som medmänniska och  
lärare är en stark upplevelse. 
Det säger Jimmy Granéll, 
lärare på hantverksprogram-
met vid Praktiska Gymnasiet 
Örebro.

Där undervisar han nio 
blivande låssmeder. Men lä-
rarrollen handlar lika mycket 
om att motivera, engagera 
och intressera eleverna som 
att undervisa dem. 

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG

FO
TO

: N
ICKI IBR

A
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.

Eleverna på bilden projekterar mekanisk låsning för en mindre verksamhet. Med hjälp av Assa Planning system skapar de dörrkort till projektet. 
Några av de komponenter de projekterat ska killarna sedan installera i demodörrar. Till vänster läraren, Jimmy Granéll.
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får jobb hos den låssmed där de praktiserat, 
säger Jimmy Granéll.

Låssmed bör vara första valet
Jimmy Granéll ser gärna att SLR och med-
lemsföretagen ikläder sig en mera aktiv roll 
för att få fler ungdomar att välja en låssmeds-
utbildning. Den bör vara deras första val för 
att visa att det finns ett genuint intresse för 
yrket. Flexibilitet, serviceanda, kreativitet och 
en vilja att lösa problem är viktiga egenskaper 
för en blivande låssmed, förutom intresset.

– Det skulle behövas en tydligare och mer 
anpassad studieplan för möta dagens yrkes-
krav på en låssmed. Men också ett yrkesprov 
i gymnasiet att rikta utbildningen mot. Det 
skulle till exempel kunna vara ett förenklat 
och moderniserat gesällprov, anpassat till 
säkerhetsbranschens önskemål. I nuläget är 
kravet ett godkänt betyg i de olika kurserna. 
Därutöver krävs ett godkänt, individuellt 
gymnasiearbete med inriktning mot ett i 
branschen vanligt förekommande jobb. Mina 
elever i avgångsklassen har bland annat in-

stallerat låssystem och övervakningskameror, 
berättar Jimmy Granéll.

Jimmy och hans elever har det också 
trevligt tillsammans. Det kan till exempel 
handla om att spela pingis eller att äta en 
glass i gröngräset. Det stärker lagandan och 
studiemotivationen.

Gillar att skruva och mixtra
Andreas Edstam går första året i gymnasiet 
och är en av Jimmy Granélls elever.

– När jag gick i nian och diskuterade valet 
av gymnasieprogram med min lärare fick 
jag veta att kreativitet är en viktig egenskap 
hos en låssmed. Och jag är en kreativ person 
som har lätt för att skruva och mixtra. Goda 
möjligheter att få jobb, intressanta arbets-
uppgifter och bra lön bidrog också till att jag 
satsade på en utbildning till låssmed. Min 
mamma är frisör. Hon klipper den låssmed 
hos Lås & Säkerhetsspecialisten, där jag 
praktiserade. Så det var en bra kontakt. Jag 
har bland annat bytt en låskista och ett vred 
på en dörr. Det gick inte så bra men jag lär av 

misstagen, menar Andreas Edstam.
Alva Andersson går ut gymnasiet som 

färdig låssmed våren 2019.
– Jag valde mellan estetik/musik, hotell- 

och turism och låssmed när jag skulle börja 
gymnasiet, berättar hon. Det blev låssmed. 
Det är ett praktiskt jobb och ett framtidsyr-
ke och det behövs fler tjejer i låssmeds-
branschen. På teorilektionerna får vi bland 
annat lära oss om hur låsen utvecklats 
under årens lopp. Och om olika fabrikat av 
lås och andra saker i dörrmiljöerna. Under 
praktiken hos Låsmästaren i Värmland har 
jag bland annat fått montera in lås, göra 
nycklar och låsscheman. I mitt gymnasie-
arbete satte jag upp övervakningskameror i 
Askersund.

Hyllar engagemanget
Alva och Andreas hyllar Jimmy Granéll för 
hans engagemang och goda pedagogiska för-
måga. Kanske blir både låsmästare och startar 
eget i framtiden? Ambitionen och intresset är 
det inget fel på. ■

De blivande låssmederna vid Örebro Praktiska 
Gymnasium har bland annat fått installera 

övervakningskameror. 

FO
TO

: VIKTO
R

 H
A

M
BER

LIN

Låssmedseleverna får lära sig mycket under 
utbildningen. Att installera passersystem är 
ett exempel. 

FO
TO

: SO
CIA

LM
EDIA

S 444
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Skydd 2018

En plattform för allt och 
alla inom säkerhet, 
så skulle man kunna 

beskriva Skyddsmässan som 
arrangerades för första gången 
1969. Det här året var inget un-
dantag, i vanlig ordning intog 
cirka 250 utställare lokalerna 
under mässans tre dagar. Allt 
från produkter och tjänster inom 
larm, bevakning, passagekontroll 
till integrerade system, IT-säker-
het, CCTV, grindar, galler, lås, 
informationssäkerhet och risk 
management presenterades. De 
nära tiotusen besökarna bestod av 
allt från arkitekter, säkerhetsche-
fer, företagsledare, installatörer, 
bevakningschefer, konsulter, 
IT-chefer och fastighetschefer 

till journalister, larminstallatörer, 
politiker, skyddsombud och ja, 
låssmeder så klart!

Kända besökare 
Några av årets höjdpunkter på 
mässans program var givetvis 
Fredrik Reinfeldts, ordförande 
för Trygghetskommissionen, 
invigning av mässan, SSF Stöld-
skyddsföreningens utdelning av 
Polisstipendiet som i år gick till 
Nationellt bedrägericentrum och 
när kronprinsessan Victoria delade 
ut priset Guldbrandposten till Stor-
stockholms brandförsvar som alltså 
prisades som Årets räddningstjänst. 

Kriminalitet het fråga 
Brott var en av de frågor som 

stod i fokus och detta diskutera-
des också livligt under panel-
debatten där de rättspolitiska 
talespersonerna med bland andra 
Morgan Johansson (S), Linda 
Snecker (V) och Johan Pehrson 
(L) i spetsen fick ge sina bilder 
av vad som krävs för att trycka 
tillbaka kriminaliteten och öka 
tryggheten. 

Andra heta frågor var givetvis 
digitaliseringen och dess påverkan 
och effekt på samhället. Bland 
annat talades det en hel del om 
smarta byggnader och och särskilt 
ämnet IoT och allt som hör det till 
lockade många åhörare. 

Gemensam säkerhetsmonter 
Det här året hade SLR en 

Framtidens stora frågor i fokus på

Skyddsmässan är 
utan tvekan säker-
hetsbranschens 
viktigaste mötes-
plats. Den här gång-
en besökte hela 9872 
personer den populä-
ra mässan som gick 
av stapeln i slutet av 
oktober på Älvsjö-
mässan i Stockholm.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
BILDER: VICTORIA E. KISS 
NYLUND & JONAS SVENINGSSON
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okus på  årets Skyddsmässa
▲

gemensam och välbesökt monter 
tillsammans med Säkerhets-
Branschen och Swesec. 

Ett 90-tal olika programpunk-
ter, föreläsningar och seminarier 
avlöste varandra under mässans 
tre dagar. 

SäkerhetsBranschen stod för 
flera av dessa seminarier med fo-
kus på säkerhetsfrågor, klassiska 
likväl som nyare fenomen som 
cybersäkerhet och videoanalys.  

Läs mer  
på nästa 
uppslag

sid 14–15
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Skydd 2018

▲

forts

Personalbrist i fokus för paneldebatt
Seminariet ”Kompe-
tensförsörjning – En 
ödesfråga för säker-
hetsbranschen” drog 
till sig en bred publik 
under Skyddsmässans 
sista dag.

 TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
BILDER: VICTORIA E. KISS

SLR:s ordförande Benny Jansson 
medverkade i denna livliga 
paneldebatt tillsammans med 
Mattias Varén, representant från 
Academic Work, Sara Pejnefors, 
utvecklingschef och Rolf Lind-
berg, chef för serviceorganisatio-
nen – båda från Stanley Security. 

Det var Mattias Varén som rev 
igång debatten – vars fokus var 
att lyfta fram lösningar för den 
personalbrist säkerhetsbranschen 
står inför – med att presentera 
hur Academic Work ser sina 

12-veckorsprogram som den nya 
tidens rekryteringslösning. Kort 
går konceptet ut på att en person 
ska kunna grundutbilda sig till 
olika praktiska yrken genom ett 
intensivt 12-veckorsporgram. De 
kritiska rösterna mot konceptet 
höjdes ganska snabbt. Flera av 
paneldebattdeltagarna, däribland 
SLR:s Benny Jansson, menade 
att en 12-veckorsutbildning 
tillexempel till yrket låssmed/lås-
tekniker är på tok för kort. 

Vidare klargjorde Benny 

Jansson för hur det inte är själva 
kompetensen det är brist på 
utan personal. Han poängterade 
också hur den stora utmaningen 
faktiskt ligger i att få sökanden 
till låssmed- och låsteknikerut-
bildningarna. Att locka in helt nya 
människor i branschen helt enkelt.

 
Öka yrkenas attraktion
De fyra panelmedlemmarna 
konstaterade kvickt att lösningen 
givetvis är påfyllnad utifrån. Att 
jobba för att personer som i dags-
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okus för paneldebatt

NÄSTA  
SKYDDSMÄSSA
20–22 OKTOBER 

2020

läget står utanför branschen ska 
komma in i den har man gjort 
ett tag. Men det har visat sig inte 
vara en fullt så enkel sak. 

Kanske är vi dåliga på att be-
skriva vad det innebär att jobba 
i branschen, frågade sig Sara 
Pejnefors retoriskt. 

Mattias Varén höll med men 
menade också att man egentligen 
inte behöver mer marknadsföring.

Det finns en risk med att över-
säljer tjänsterna också och då får 
man fel kandidater. 

Få har koll på branschen
Samtidigt betonade Benny 

Jansson att ett stort problem är 
det generellt låga söktrycket till 
yrkesutbildningar.

Det är därför viktigt att i olika 
forum försöka påverka och inspi-
rera både föräldrar och ungdo-
mar till yrkesutbildningar. 

För att göra kunna rekrytera in 
folk utifrån måste yrkena inom 
branschen attrahera fler sökan-
den. Allt för få vet hur dagens 
säkerhetsbransch ser ut. Som en 
del i detta berättade Benny Jans-
son om de filmer som SLR tagit 
fram för att locka fler till yrket 
låstekniker. Rolf Lindberg från 
Stanley klargjorde för hur även de 

nya moderna kompetenserna är 
viktiga att ha med sig. Efterfrågan 
på IT-kompetens för en tekniker 
är inte helt ovanlig, menade han. 

Gemensamt forum  
för kompetens
Slutligen passade SLR:s ordföran-
de på att lyfta fram alla de projekt 
som förbundet i detta nu driver på 
kompetensförsörjningsområdet. 
Särskilt framhävde Benny Jansson 
projektet med ett nationellt kom-
petenscentrum för yrkesutbild-
ningar i säkerhet och lås. Något de 
andra tyckte lät som ett bra forum 
för att fortsatt lyfta ämnet. En 

sak var paneldeltagarna i alla fall 
överens om, frågan är långt ifrån 
utredd och fortsättning följer. ■



Nyheter

STEP introducerar eltryckeslås
produktnytt

■ Under årets Skyddsmässa i 
slutet av oktober introducerade 
STEP ett nytt produktsegment i 
sortimentet STEP eltryckeslås.

De nya eltryckeslåsen samlas 
under namnet STEP 100-serien. 
Serien innehåller ett eltryckeslås 
med klassisk kolvplacering och 
ett med modern kolvplacering. 
På STEP poängterar man att 
låsen är konstruerade med 
samma höga kvalitetskrav och 
fina materialval som STEP el-
slutbleck, vilka kännetecknas av 
en kraftfull prestanda och hög 
driftsäkerhet. Eltryckeslåsen har 
dessutom flera flexibla egen-
skaper som gör att de passar ett 
brett spektrum av dörrmiljöer, 
även med brand- och utrym-
ningskrav. Så här säger David St-

endal, konstruktör bakom STEP 
100 och delägare i företaget:

– Vi ser fram emot att bredda 
vårt produktsegment med ytter-
ligare en typ av lås. Det innebär 
att vi kan erbjuda våra kunder 
fler högkvalitativa lösningar 
från STEP, något vi upplever att 
marknaden har efterfrågat.

 
Säker utrymning med STEP 
nödutrymningsbehör 
Under mässan introducerades 
även STEP nödutrymningsbehör. 
Det rejäla nödutrymningsbehö-
ret är tillverkat i rostfritt stål och 
uppfyller tillsammans med STEP 
100 utrymningskraven enligt 
standarden SS-EN 179. 

Produkterna kommer att börja 
säljas under 2019. 

David Stendal.STEP 100.

■ Under vintern lanseras två 
stora nyheter från ID Lock. Till 
att börja med är nu ID Lock 
150 godkänd och certifierad 
enligt SSF 3522 Klass 3. Det 
har bekräftats att ID Lock 150 
är av mycket hög kvalitet, även 
om den utsätts för intrångs-
försök. Den svenska testin-
stitutet RISE har avslutat ett 
test för kraven i normen SSF 
3522 klass 3, och ID Lock 150 är 
godkänd och certifierad utan 
anmärkning. Enligt företaget 
själva har denna certifiering 
varit viktig, speciellt för den 
svenska marknaden, men även 
i Norge menar man finns ett 

bra argument för att välja ett 
av marknadens modernaste, 
elektroniska dörrlås.

Uppdaterad genom app
Nu lanseras nämligen även en 
app så att man bland annat 
kan uppdatera låset löpande. 

En av de största styrkorna 
hos elektroniska dörrlås är 
möjligheten att programmera 
olika funktioner och tillhanda-
hålla uppdaterad programvara 
om behovet uppstår. Med 
lanseringen av appen ID Lock 
150 är det nu möjligt för vem 
som helst med en ID Lock 150 
och smart telefon att uppdate-

ID Lock uppdaterad och säker

iLOQ S10
För: Bostäder, 
Kontor, Industri, Köpcentrum, 
Kommun,
Sjukhus m.m.

iLOQ S50
För: Telecom,

 Eldistribution, 
Vattendistribution, Transport, 

Datacenter m.m.

Inga batterier, inga kablar. Med iLOQ 
reduceras mängden batteriavfall med 
25 000 kg per år.



MADE IN SWEDEN

www.anchorlas.com

produktnytt
SAFETRON lanserar  
integration i passersystem
■ SAFETRON lanserar en 
integration mellan motorlås 
6000 och passersystem ge-
nom protokollet OSDP (Open 
Supervised Device Protocol). 

Integrationen blir enligt 
Safetron en effektivisering 
då den traditionella styren-
heten som normalt sett krävs 
vid en motorlåsinstallation 
elimineras och istället ansluts 
motorlåset direkt till dörr-
centralen. Såväl krypteringen 
som låsklass är oförändrade.  
Integrationen öppnar upp för 
en rad fördelar, bland annat 
konfigureras motorlåset via 
passersystemets datorba-
serade gränssnitt där alla 
motorlåsets signaler plockas 
ut via mjukvara istället för en 
tidskrävande fysisk inkopp-
ling. 

Även materialkostnaden 
blir lägre då styrenheten 
inte längre är ett krav., säger 
Adam Klingberg från SA-
FETRON och fortsätter: 

I ett projekt kan samtliga 
motorlås anslutas till respek-
tive dörrcentral för att vid ett 
senare tillfälle konfigureras 

och driftsättas från en dator. 
På så sätt effektiviseras in-
stallationen på ett helt unikt 
sätt. Dessutom möjliggör 
denna teknik dataöverföring 
av motorlåsets alla parame-
trar som cykelantal, tempe-
ratur och eventuella felkoder 
genom passersystemets 
gränssnitt via fjärranslutning 
– skräddarsy serviceavtal efter 
kundens reella behov. 

Lansering sker under andra 
kvartalet 2019 och inled-
ningsvis är det passersys-
tem från PACOM som först 
kommer vara kompatibla. 
Fler passersystem från andra 
ledande tillverkare i branschen 
beräknas vara kompatibla 
under 2019.  

ra låsets sk firmware, det 
vill säga den programvara 
som styr låset.

Med hjälp av app-guiden 
kopplar man telefonen till 
låset och laddar auto-
matiskt upp den senaste 
uppdateringen medan du 
följer uppdateringspro-
cessen från början till slut. När 
uppdateringen är klar kopplar 
man bort låset från telefonen 
och kan fortsätta att använda 
funktionerna i sin ID Lock 150 
som ett smart, elektroniskt 
dörrlås.

Vid lanseringen kommer 
appen att hämta en firmware 

med version 1.0.6. Förutom 
att korrigera vissa fel och 
utmaningar i samband med 
batteriförbrukning, ökas även 
antalet möjliga programmerba-
ra PIN-koder och RFID-taggar 
från 9 till 25. Denna versionen 
ger ID Lock ännu mer tillförlit-
ligt, användarvänligt och har 
fler funktioner. 
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Krönikan

Hasse Aro

Namn: Hans-Göran Aro.
Född: 8 september 1957.
Familj: Fru, fyra barn.
Bor: Stockholm (uppvuxen i Tumba). 
Karriär: Började på lokalradion, följt av 
Radio Stockholm där han jobbade som 
reporter, nyhetsredaktör och programle-
dare för Stockholm Direkt. Programledare 
för SVTs Trekvart och därefter för TV3s 
Efterlyst i drygt 20 år. Har även arbetat 
med andra program för TV3 och Krimkvar-

ten för TV4. Under hösten har han varit 
tillbaka i TV-rutan med Efterlyst i TV3. 

Han sitter också med i styrelsen för 
Svenska Stölskyddsföreningen, SSF. 
Hobby: Att resa. 
Utmärkelser: Flerfaldigt Kristallen- 
belönad. Två gånger som ”Årets manliga 
programledare”, en gång som producent 
för Expedition Robinson, samt mottagit 
var sin Kristall för Efterlyst och Stalker.

För få resurser minskar förtroendet

PRISBELÖNT PROGRAMLEDARE

Vi har ett gangsterproblem i Sverige. 
Antalet skjutningar är högst i Europa, 
i förhållande till folkmängden.

Vi har också ett misstroendeproblem mot 
polisen. Människors förtroende sjunker varje 
år. En del kopplar ihop dessa två. Kriminel-
la skjutningar sänker helt enkelt polisens 
trovärdighet. 

Jag tror inte att det.
Gangsterproblemet är svårt att lösa och det 

är inte endast polisens ansvar.
Vi förstår alla det.
Vad vi däremot inte förstår är att när vi 

själva någon gång drabbas av brott läggs 
utredningen ner. Bara så där.

när vi sträcker ut handen efter hjälp 
slås den bort. Som Anna-Lena och Hasse i Ny-
köping. De behövde inte sin husvagn i somras 
och tänkte tjäna en hacka på att hyra ut den. 
Annonsen gav resultat. Två män var mycket 
intresserade och kom för att titta.

Men det var något som väckte Anna-Lenas 
och Hasses misstankar. Inget konkret, mer en 
känsla kanske. Inte tillräckligt för att säga nej.

De gjorde vad de kunde för att försöka 
skydda sig. Tog bilder på 

männen, fotograferade 
deras körkort, anteck-
nade registrerings-
numret på bilen de 
kom med.

Männen betalade 
hyran, kopplade på 
vagnen och körde 
iväg.

Sen dess är både 
de och husvag-

nen borta.

Så Anna-Lena och Hasse polisanmälde 
händelsen. Lämnade in bilderna de tagit och 
hoppades på en noggrann utredning.

Men så blev det inte. Ärendet lades ner. 
”Jag bedömer att jag inte kan komma i mål 

med detta”, var utredarens motivering.
Vilket kändes lite märkligt för paret. 

Eftersom de själva lyckats googla fram både 
identitet och adress på en av männen.

Vi tog upp fallet i Efterlyst, och ärendet 
öppnades upp igen. Mest på grund av att en 
åklagare kände igen en av männen, eftersom 
denna redan satt i häktet, misstänkt för ett 
annat brott.

Så här har vi alltså ett fall som med ett par 
slagningar på polisens dator inte bara skulle 
ge identiteten på en av gärningsmännen utan 
också visa att han redan var i förvar.

Så varför lades det ner första gången?
Nästa exempel är värre.

i december 2017 rånas emil när han 
jobbar i den klädbutik i Halmstad där han 
är anställd. En maskerad och yxbeväpnad 
rånare kommer in mitt på dagen, slår till Emil 
i benet med yxan och försvinner från butiken 
med ett antal jackor. Han vet precis vilka 
jackor han villa ha och vart de hänger. Som 
hade han rekognoscerat innan. Och en koll på 
övervakningsfilmerna från dagarna före visar 
att en man – oerhört lik gärningsmannen – är 
i butiken och ägnar stort intresse åt just de 
jackor som senare stjäls.

Kamerorna lyckas få en närbild på mannen 
i exakt samma vinkel som på rånaren några 
dagar senare.

Och bilderna visar med sannolikhet 
gränsande till visshet, för att citera en svensk 
statsminister, att det är samma man.

Vi visar båda bilderna i programmet, och 
det är med viss tillfredsställelse vi lämnar 
över ett namn till den utredare som från 
början lade ner ärendet.

Reaktionen blir inte vad vi väntat oss. Hen 
blir helt enkelt sur. Och lägger ner ärendet 
igen. Obegripligt.

Det här är inte två udda exempel. Detta 
är vardag inom svensk polis. Varje år läggs 
tusentals ärenden ner. Ibland av naturliga 
orsaker. Alla brott går inte att lösa. 

Men oroande ofta av skäl som för en utom-
stående kan verka obegripliga.

för drygt ett år sedan fick jag, i hemlig-
het, ta del av en intern utredning som handla-
de just om nedlagda ärende. Och den visade 
att i mer än hälften av fallen hade beslutet 
fattats på juridiskt tveksamma grunder.

Eller för att uttrycka det mer klart. I mer 
än hälften av fallen var beslutet att lägga ner 
olagligt, helt enkelt.

Och vad blev resultatet? Att nedläggning-
arna stoppades? Nej, icke. Bara att de skulle 
motiveras mer adekvat.

Så problemet var inte att polisen gav upp i 
så många fall utan att ens gjort det minsta för-
sök. Nej, problemet var att motiveringarna inte 
var tydliga nog. I alla fall i polisens ögon.

Själv är jag övertygad om att det handlar 
om en kultur. Mindre brott som kräver minsta 
ansträngning läggs ner.

Kanske på grund av att resurserna behövs 
någon annan stans. Kanske handlar det om 
lojhet. Eller något annat.

Resultatet blir i alla fall att uppklaringspro-
centen minskar. Och med den förtroendet.

När vi för en gångs skull ber om hjälp får 
vi ingen. Vem har förtroende efter det? ■
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EtABLErInG
StepLock Norway etableras i Norge

RED REKORD

BRAVO W-MAX

OMNIA

www.prodib.se

Halvautomatisk 
nyckelmaskin i 
proffsklassen 
för cylinder och 
bilämnen. Utrustad 
med fyrsidiga backar, 
modern ergonomisk 
design och chassi i 
aluminium. Micrometer-
justerbar sökare, 
säkerhetsspärr på vaggan.

Nyckelmaskin för 
tillhållar och 
kassaskåpsnycklar. 
Innovativ design ger 
ett flertal nya smarta 
funktioner. Denna 
variant klarar även av 
att köra spår på sidan 
av nycklarna.

Halvautomatisk 
nyckelmaskin med 
diamantfräs för cylinder 
och bilnycklar. Tekniskt 
avancerad med säker-
hetsspärr på vaggan, 
vändbara backar, fjä-
derbelastad vagga samt 
kolfiber borste. Maskinen 
är utrustad med en digi-
tal kalibreringsdisplay.

Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

■ Ulrika Selendy tar över som 
VD på Copiax efter Jan Ebrell 
som varit bolagets VD sedan år 
2000. Ulrika Selendy kommer 
närmast från Assa Abloy Ope-
ning Solutions Scandinavia där 
hon under fyra år arbetat som 
exportchef. Ulrika Selendy har 
nyligen tillträtt som tillförord-
nad VD för Copiax.  Copiax, som 
ingår i Assa Abloy-koncernen, 
är Sveriges största säkerhets-

grossist. I 
sortimentet 
ingår allt 
inom in-
brottsskydd, tillträdeskontroll, 
övervakning, utrymning och 
dörrautomatik. Bolaget har 78 
anställda. Förra året redovi-
sade man en omsättning på 
drygt 1,2 miljarder kronor och 
ett resultat efter fi nansnetto 
på närmare 84 miljoner kronor. 

■ Jonas Hellström har anställts som ansvarig 
distriktssäljare med placering i Stockholm. Han har 
stor erfarenhet av försäljning av säkerhetsproduk-
ter mot Låssmeder och andra Säkerhetsinstallatö-
rer i Mellansverige. Jonas kommer att ansvara för 
försäljning i region mellan och norr. Jonas kommer 

närmast från Copiax där han arbetat 12 år som distriktssäljare. Jonas 
tillträdde sin tjänst 2018-12-01.

■ Thomas Ottosson har anställts som ansvarig säl-
jare på distrikt väst med placering i Karlstad. Thomas 
kommer närmast från Cramo där han arbetat som 
distriktssäljare men han har ett gediget förfl utet i 
säkerhetsbranschen då han bl.a. tidigare arbetat som 
platschef på Swesafe (nuvarande Certego) i Karlstad 

och som distriktschef på Mil Sec. Thomas kommer även arbeta med 
norska kunder. Han tillträdde sin tjänst 2018-10-01.

■ Efter att ha försett den norska 
marknaden med produkter i snart 
30 år, etableras nu företaget 
StepLock Norway AS i Norge. 

Den 1 november slog StepLock 
Norway AS upp portarna på 
huvudkontoret i Drammen, 
utanför Oslo. Här fi nns det plats 
för försäljning, lagerhållning, 
distribution och support av hela 
STEPs produktsortiment.  

Företaget leds av VD:n Anders 
Møller som har en gedigen erfa-
renhet efter att ha varit verksam 
i lås- och säkerhetsbranschen i 
över 20 år. Med sig har han ett 
rutinerat team av anställda.

– Med 
etable-
ringen av 
StepLock 
Norway AS 
kommer vi 
att kunna 
erbjuda 
ännu bätt-
re service 
och en högre tillgänglighet för 
våra kunder. Vi ser fram emot 
att ta hand om både nya och 
befi ntliga kunder och erbjuda 
dem de bästa lösningarna inom 
elektromekanisk låsning, säger 
Anders Møller.

Safetron AB anställer två nya säljare
pErSonALnytt
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Framtidsdagen

Tio år av framtid, så löd un-
derrubriken när Stöldskydds-
föreningen bjöd in till tioårs-
jubileet av Framtidsdagen i 
Stockholm i slutet  
av november. 

TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND.
FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND  
OCH KARINA LJUNGDAHL

Som namnet säger var temat givetvis 
framtiden, men den här gången även 
med fokus på den framtid vi faktiskt 

redan befinner oss i. Ämnet som genom-
syrade hela dagen var olika former av 
säkerhet. 

En röd tråd var hur den tekniska utveck-
lingen förändrar vårt samhälle, vår kultur och 
våra framtida generationer. 

I detta lyftes också frågan om hur den 
tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för 
högerextrema vindar att blåsa starkare och hur 
digitaliseringen varit en bidragande faktor till 
den kriminalitet vi upplever i Sverige idag.

Det var generaldirektören för Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, MSB:s 
Dan Eliasson som inledde inspirationsdagen i 
Folksamhuset på Södermalm. 

Dock var det inga lysande framtidsutsikter 
han öppnade med. Lika tydlig som skillnaden 
mellan krig och fred är i den fysiska världen, 
lika otydlig är den i cybervärlden, menade 
han. 

"Vi är ute på hal is"
– Det är oklart vilket läge som råder på world 
wide web, vilka krafter som har övertaget. 
Men att vi är ute på hal is, det är tydligt, men-
ade Dan Eliasson. Vår syn på internet och cy-
bervärlden måste renas och han talade om en 

Demokratin är under hot och  
framtidens kriminalitet står för dörren

▲

Dan Eliasson.

– Dystopiska framtidsvisioner på SSF:s årliga framtidsdag 



Digital samhällsutveckling.
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SFF Framtidsdagen

slags cyberhygien som måste upprättas bland 
oss alla. Idag är det skrämmande få små och 
medelstora företag, eller stora företag heller 
för den delen, som har koll på sådant som sin 
lösenordshantering eller koll på cybersäker-
heten överhuvudtaget.  Något det måste bli 
ändring på och något som Eliasson vill och 
kommer jobba mer utbrett med. 

Känslor ersätter fakta
Vidare lyftes frågor och funderingar kring hur 
utvecklingen av medielandskapet blivit en 
utmaning för demokratin och hur till exempel 
magkänsla ersatt fakta när personer och före-
tag ska ta beslut. Det var Charlotta Wark från 
It-företaget Tieto som genom att ta utgångs-
punkt i våra olika generationer målade upp en 
bild över vad tekniken har gjort och gör med 
oss, från år 1200 när den första aktien såldes 

till den framtid som ligger framför våra fötter 
med en kommande generation som misstror 
varumärken och inte litar på våra beslutsfattare. 

Fyra säkerhetschefer, både från privat 
och offentlig sektor, var också inbjuda till 
Framtidsdagen för att hålla en paneldebatt 
som berörde just säkerhetschefens roll nu och 
framåt. 

En sak som konstaterades var att säkerhets-
frågorna på det stora hela har klättrat i aktu-
alitet i samhället överlag. Vi är mer benägna 
att prata säkerhet i alla dess former både i det 
egna hemmet, inom den egna familjen och på 
företags- och samhällsnivå. 

Tidigare har enkom den fysiska säkerheten 
tenderat att vara förmån för vår prioritet, men 
nu handlar mycket också om den digitala och 
en slags fusion och samverkan mellan dessa 
två. 

Världens orolighet märks lokalt 
Men även om cybersäkerheten trendar just nu 
lades en del fokus under Framtidsdagen på 
att avhandla den rådande fysiska säkerheten 
i vårt samhälle. Bland andra Emma Heden-
vind, analyschef för underrättelsetjänsten på 
NOA berättade om polisens strategi för arbete 
i utsatta områden. 

Erik Wennerström från Brottsförebyg-
gande rådet, BRÅ presenterade delar av den 
nationella trygghetsundersökning som släpps 
i januari nästa år. 

Både Emma och Erik pratade om upplevd 
trygghet kontra faktiskt trygghet. Oftast ten-
derar den upplevda tryggheten vara lägre än 
den faktiska tryggheten, förklarade de. 

Emma poängterade hur tidsperioder som är 
politiskt oroliga, både i och utanför Sverige 
också brukar innebära att de kriminella tar 

▲

forts

Emma Hedenvind.

Tomas Tobé och 
Jessica Thunander.

Erik Wennerström.
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mer plats i vårt samhälle. I nuläget finns 23 
områden i Sverige som polisen ser som särskilt 
utsatta, alltså där kriminaliteten påverkar alla de 
som bor där på ett vardagligt plan. 

Detta var också något som fick fokus i den 
politiska paneldebatten där Moderaternas  
Tomas Tobé, Vänsterpartiets Jessica Thunander 
och Liberalernas Johan Pehrson deltog. 

Färre men värre utsatta områden 
Avslutningsvis förklarade Emma Hedenvind att 
hon trodde att de särskilt utsatta områdena kommer 
bli färre i framtiden, men definitivt värre. 

Hon fick gehör från olika håll och särskilt av 
Tomas Tobé som poängterade att polisen inte 
ensamma löser kriminaliteten utan att alla måste 
hjälpas åt, hela samhället måste på olika sätt bidra 
till att mota bort kriminaliteten. 

Dagen avslutades ändå i positiv anda med 
framtidstron om de goda krafternas majoritet. ■

Nyheter

■ CLIQ Go ger möjligheten att 
styra behörighet till dörrar och 
hänglås digitalt. Nycklar kan 
lämnas ut med schema och 
tidsinställningar. Uppföljning 
kan ske med loggfiler, allt med 
stöd av en App och webbaserad 
mjukvara. Återförsäljare har nu 
också möjlighet att sälja CLIQ 
över disk. Det hela är en kompo-
nentaffär där det går att bygga 
alla typer av cylinderlås, samt 
fräsa nycklar själv i låsverksta-
den med den digitala delen som 
komplement. Snabb och enkel 
försäljning för de mindre kunder-
nas behov.

– CLIQ Go handlar 
om snabbhet och 
enkelhet, både för 
kunden, men även 
för återförsäljaren. 
Kunden kan enkelt 
styra och adminis-
trera sitt låssystem, 
partners kan snabbt 
skapa de cylindrar och 

nycklar som behövs och få dem 
att kommunicera med varandra. 
Det finns även möjlighet att 
inkludera mekaniska cylindrar i 
systemet, där kunden kan tän-
kas behöva sådan låsning, säger 
Erik Johnsson, produktansvarig 
på ASSA ABLOY.

ABLOY stödjer återförsäljare 
med de kunskaper som krävs för 
att sälja, installera, driftsätta 
och administrera låssystemet 
CLIQ Go, samt även klara service. 
Produkten kräver en CN Återför-
säljarlicens från ASSA ABLOY. 
Samtliga produkter innehar pa-
tentskydd och kundunika koder.

produktnytt
Låssystem med en App – CLIQ Go

Moderator Pernilla Ström med säkerhetscheferna Gunilla Runberg Saab 
Kockums, Karin Johannessen Stockholms stad, Maria Hollinger Länsför-
säkringar och Anna-Karin Jonsson från SEB. 

Digital 
samhällsutveckling.
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Säkerhetsinstallatören besöker – Låsspecialisten i Askim



En stundande 
hyres höjning på 
över 75 procent fi ck 
bröderna Mats och 
Ingemar Nykom 
som äger och driver 
Låsspecialisten, att 
tänka till. Några 
vändor senare var de 
nyinfl yttade i helt 
nyrenoverade lokaler 
och med ett super-
säkert bankvalv till 
sitt förfogande. 

TEXT OCH BILDER: 
VICTORIA E. KISS NYLUND

När vi startade proces-
sen med att hitta nya 
lokaler såg denna ganska 

fallfärdig ut, men fastighetsä-
garna har renoverat allt och gett 
lokalen ett nytt lyft, menar Mats 
Nykom. Låsspecialistens nya 
rymliga lokaler på Datavägen i 
Askim utanför Göteborg för med 
sitt grandiosa bankvalv tankarna 
till….just det, en bank, och det är 
precis vad som tidigare huserat 
här. Det är nämligen Nordeas 
banklokal som de övertagit. 

– I bankvalvet förvarar vi de 
tunga sakerna och det är också 
här vi fi xar kassaskåp och gör 
nycklar till värdeförvaringar med 
mera, berättar Mats med ett leen-
de på läpparna: Att spendera tid 
nere i valvet tillhör det roligaste 
han vet. 

Även kunderna uppskattar de 
nya lokalerna och det faktum 
att de slipper ta sig genom ett 
uppgrävt city i Göteborg som 

nu i samband med byggnationen 
av Västlänken dessvärre är ett 
faktum. Mats är också glad att 
en mängd nya kunder tillkommit 
sedan fl ytten och menar att man 
som företagare inte ska vara rädd 
att göra denna typen av föränd-
ringar. 

Låsspecialistens historia börjar 
i slutet av 30-talet, närmare 
bestämt 1938 med att Bengt 
Hedlund och Gustav Liljeström 
grundar verksamheten i Göte-
borg. I slutet av 70-talet köper 
bröderna Mats och Ingemar 
Nykom in sig en och en i företa-
get. Fram till 1995 låg verk-
samhetens lokaler och verkstad 
på Andra Långgatan och sedan 
1995, fram till fl ytten de nyligen 
gjorde, låg verksamheten på 
Värmlandsgatan 15 i Göteborg. 

– När vi började var vi så 
klart helt mekaniska, det var 
man ju på den tiden. Idag har 
vi stort fokus på kassaskåp och 
den biten, sen anser jag att vi 
är väldigt duktiga på montage 
och installation, förklarar Mats 
bestämt men ödmjukt. 

Vårdcentraler stora kunder
Den verksamhet man bedriver 
idag arbetar mest med projekte-
ring och installation av lås och 
passage, men självklart tillkom-
mer alltså även kassaskåp, vär-
deförvaring och nyckeltillverk-
ning. Till Låsspecialistens stora 
kunder hör sjukvården i Västra 
Götaland, främst i Göteborg med 
omnejd. 

– Det är i huvudsak alla 
vårdcentraler vi tar hand om. 
Sjukvården är en kund vi är 
mycket glada över och som vi 
haft länge.

Förutom vårdcentralerna 
arbetar man också med storkun-
der som Bravida och Stanley. 
Låsspecialisten har dessutom 

Luftigt lätt 
i nya lokaler

▲

SAFETRON ELSLUTBLECK ES 17 
MED LISTTRYCKSTEKNIK

Vi erbjuder ett komplett sortiment av elektroniska 
låslösningar - allt ifrån enklare daglås till avancerade 
högsäkerhetslås. 

SAFETRON elslutbleck har alla gemensamt att de har 
listtrycksteknik, låg strömförbrukning och ett komplett 
stolpsortiment. 

Det senaste tillskottet är Det senaste tillskottet är SAFETRONSAFETRON ES 17ES 17 som är ett  som är ett 
elslutbleck av typen standard med hög hållkraft, multi-
spänning 12-24VDC och litet infällnadsmått. 

Anpassad för tuffa miljöer, hårda driftkrav och precis 
som våra andra produkter utvecklad och tillverkad i 
Sverige.Sverige.

KVALITE OCH INNOVATION FRÅN SVERIGE
www.safetron.com



flera tunga myndigheter på sin 
kundlista. Men om detta varken 
kan eller vill Mats tala. Det är 
liksom det som är poängen, att 
ingen riktigt ska veta.

Växande kundkrets
I detta nu är kollegorna på 
Låsspecialisten också i färd med 
att montera in alla lås i samband 
med att Folktandvården upp-
graderar sin säkerhet. Men just 
eftersom kundkretsen också hela 
tiden växer för Låsspecialisten 
behöver man också bli fler. 

– Vi behöver låssmeder, den 
gamla vanliga sorten som kan 
montera, förklarar Mats och fort-
sätter: Som ett sjukhus till exem-
pel, där ska alla kunna komma in, 
men inte hela vägen och det krävs 
en hel del klassisk låssmedskom-
petens med allt från att montera 
ett ellås och veta vad det innebär 
till att arbeta med brand, passage 
och tillgänglighet. Det är personer 
som har full koll på detta som vi 
söker för arbeten framöver. 

Tyngdpunkt på det moderna
Men självklart har man tyngdpunkt 
på det moderna också framhäver 
Mats. Nyligen var man med och 
installerade helt nya passagesys-
tem, Assas Cliq Remote i cirka 
500 lägenheter i Västra Frölunda 
utanför Göteborg. Det är knappast 

brist på uppdrag för Låsspecialis-
tens medarbetare. I snart 40 år har 
Mats och hans bror, tillika kollega, 
haft och hållit det höga tempot 
uppe som krävs när man har egen 
verksamhet. Hur roligt det än 
är, för det menar både Mats och 
Ingemar: Att de än idag tycker det 
är fantastiskt roligt att göra det de 
gör, kommer de så småningom att 
trappa ner och lämna över taktpin-
nen till två anställda. 

– Låsspecialisten är mitt 
och Ingemars livsverk, vi har 
verkligen gett våra liv till den här 
verksamheten och det har aldrig 
varit snack om saken. För oss är 
det viktigt att ha kvar företaget 
och att sälja det till en större 
aktör finns inte för oss, säger 
Mats och tillägger att han hoppas 
att fler i branschen ska hålla fast 
vid att man inte vill släppa iväg 
sina företag. 

Oavsett vad är Mats och Inge-
mar inte på väg ut genom dörren 
än, de blir kvar ett tag till, sär-
skilt nu med de nya fräscha lo-
kalerna, nu kan de ju inte lämna 
på ett tag, skojar Mats. Slutligen 
berättar han att de snart också 
ska få upp sin nya Låsspecialis-
ten neonskylt, förhoppningsvis 
på taket om de får bestämma, 
men det lutar åt att den får pryda 
fasaden istället. Gott nog, en 
neonskylt syns alltid. ■

"Vi behöver låssmeder, den  
gamla vanliga sorten som kan montera"

▲

CLIQ® för 
explosiv miljö

Nya ABLOY PROTEC2 CLIQ® klarar ATEX-standard. 
Det öppnar möjligheter för ett riktigt smart  
låssystem i explosivt klassad miljö som till exempel 
bensinstationer, sågverk och gasdepåer.  
Du kan naturligtvis få ABLOY PROTEC2 med CLIQ®  
i väderskyddade cylindrar och hänglås.

PROTEC2 – double checked security

www.abloy.se 

An ASSA ABLOY Group brand

A481



Nyheter

www.birepo.dk                                                 info@birepo.se

Containerbom för säkring av gods
och material – låsning på insidan

reducerar angreppspunkterna 

￭ Låsning på insidan 
￭ Gångjärns- och skärsäkring 
￭ Användning av säkerhetscylinder
￭ Reducerar angreppspunkterna 
￭ Godkända enligt SSF 1051:1 upp til klass 5 

■ GD 475 – en detektor 
för alla glas. GD 475 är 
en universell passiv glas-
krossdetektor i Larmklass 
3 som kan limmas på alla 
sorters glas som fönsterglas, 
härdat glas eller lamine-rat glas. 
Den detekterar larm då glaset 
krossas eller att man skär med 
olika skärverktyg genom glaset. 
Vid larm ökar strömförbrukning-
en i detektorn vilket analysatorn 
IU 400 känner av och ger larm.

Egenskaper
• Två tråd polaritetsoberoende 
ger enkel anslutning
• Detekterar angrepp mot alla 
typer av glas
• Detekterar krossning av glas
• Detekterar skärning genom 
glas med verktyg
• Täckningsradie ca.2m
• Motståndskraftig mot stör-
ningar i glaset
• Ingen känslighetsinställning
• Lämplig för 24 timmars över-
vakning
• Låg strömförbrukning
• DAG och NATT kontroll av LED
• Ingjuten elektronik med klass-
ning IP 67

IU 400 är en analysator för 

glaskrossde-
tektor GD 475 
och ansluts till 
inbrottslarm-
sanläggningar. 

Den har tre reläer, ett för larm, 
ett för fel och ett för öppning 
av locket eller bortbrytning av 
enheten. Max 15 st. GD 475 kan 
anslutas till en IU 400. IU 400 
tillsammans med en eller flera 
GD 475 är testad och godkänd 
enligt SBSC larmklass 3.IU 400 
mäter strömmen i en balanse-
rad slinga utan ändresistans 
vilket förenklar inkopplingen av 
detektorerna. 

Man behöver inte hålla reda 
på en slingas slut. Det är detek-
torerna tillsammans som utgör 
en balans under kontroll av IU 
400:s processor. 

En ändresistans på 2,2kohm 
behövs bara om antalet detekto-
rer är 3 eller färre. 

Vid en ändring av strömmen 
i slingan på +/- 0,8 mA under 
minst 200 ms. öppnar larmrelä-
et i IU 400 under 2-3 sek i (AUT 
mode) alternativt förblir öppet 
(Latch mode) tills det återställs, 
beroende på hur den har pro-
grammerats.

produktnytt
Alarmtech - U 400 + GD 475 
= LARMKLASS 

produktnytt
SP 1000 Sirén
■ Alarmtech Sweden AB 
utökar nu sortimentet 
med SBSC:s godkänd 
inomhussiren SP 1000 
i larmklass 3 enligt SSF 
1014 utgåva 4, intyg nr. 16-597.

SP 1000 är en piezoelektrisk 
siren avsedd för inomhusbruk 
i främst anläggningar för 
inbrottslarm. 

Den är utvecklad för att 
uppfylla kraven enligt gällande 
SBSC och EN standard. 

Ljudstyrkan justeras via 
en potentiometer och det är 
möjligt att välja mellan sex 
olika toner.

SP 1000 är konstruerad för 

att avge ett myck-
et högt ljudtryck 
men samtidigt 
inte dra för hög 
ström, vilket 
innebär att den 
kan användas till 
både trådlösa och 

trådbundna centralapparater.
Elektroniskt polaritetsskydd 

samt sabotageskydd för 
öppning och bortbrytning är 
standard.

• Matningsspänning 10 - 15 
Vdc
• Märkt strömförsörjning 
12 Vdc
• Max Strömförbrukning 90 
mA ± 10 mA
• Ljudeffekt (justerbart) > 
90 dB at 1m, Max 115 dB
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Nyckelförvaring – del 2

– Låssmedernas lokala  
närvaro och långsiktiga 
kundrelationer är en  
stor tillgång för Traka,  
framhåller Johan Lokind,  
affärsutvecklingschef för 
Traka Norden. Vi vill därför 
utöka samarbetet med  
låssmederna. 

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG
FOTO: CLAES-GÖRAN HANBERG OCH ASSA 

Det gäller inte minst tekniska frågor ef-
tersom de intelligenta nyckelskåpen 
ofta integreras i datanätverk. 

– Nyckelskåp är inte låssmedernas hu-
vudprodukt men ändå ett bra komplement 
i produktportföljen, menar Johan Lokind. 
Många av deras kunder har säkert behov av 
att se över sin nyckelhantering.  

Traka grundades i England 1995 och ingår 
i ASSA ABLOY-koncernen. 

– Det hela började med en förfrågan från 
British Airways (BA) på Heathrow i London. 
Flygbolaget ville ha hjälp med att hantera 
nycklarna till deras fordonspark. Bilarna 
lämnades ibland vind för våg eller var 
ostädade. Tack vare nyckelhanteringen kunde 
BA få bättre kontroll och hålla reda på vem 

som senast använt ett visst fordon. Det ledde 
också till att de behövde färre fordon, berättar 
Johan Lokind.  

Traka är en av de större globala aktörerna 
inom digital nyckelhantering med kontor, 
förutom i England och USA, även i Neder-
länderna och Sydafrika och fler etableringar 
är på gång. All utveckling och tillverkning 
sker i England. Traka bygger nu ut lokalerna 
för att kunna öka produktionskapaciteten och 
anställer också fler utvecklingsingenjörer.

Norden en växande marknad
Sedan två år tillbaka finns Traka även repre-
senterat i Norden med kontor i Stockholm. 

– Norden är en växande marknad. Genom 
att ha egna resurser där kan vi nu bättre stötta 

I förra numret berättade vi om TT System som var pionjärer på den svenska marknaden för  
nyckelskåp. Det första skåpet var ett låsbart plåtskåp. Idag utvecklar Paam Systems, som  
företaget numera heter, intelligenta, elektroniska nyckelhanteringssystem. Det gör också  
Traka, en av de större globala aktörerna på samma område, som du kan läsa om här. Traka  
har etablerat ett Nordenkontor i Stockholm och ser låssmederna som en viktig försäljningskanal.

Framtiden stavas integration
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Johan Lokind är 
affärsutvecklingschef 
hos Traka Norden som 
nu vill öka samarbetet 
med låssmederna. 
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distributörer, återförsäljare och andra samar-
betspartners lokalt, inte minst låssmederna. 
Vi vill kunna utbilda dem och hjälpa till med 
tekniska frågor som integration och även vara 
med vid större projekt, säger Johan Lokind. 

Ju mindre tid företagen lägger ned på 
nyckeladministration, desto mer tid kan de 
ägna åt kärnverksamheten.  

– När passer- och nyckelhanteringssystem 
samverkar spar man tid i den dagliga admi-
nistrationen. Trakas programvara för nyckel-
hantering kan integreras med passersystemet 
ASSA ARX och CLIQ Remote. Men också 
med passersystem från andra tillverkare, 
bland annat Lenel Onguard och det svenska 
företaget Amido. Integrationen mellan nyck-
elhantering och andra system kommer att 

utvecklas ännu mer i framtiden. Vi är därför 
öppna för nya strategiska samarbeten och har 
redan flera på gång, framhåller Johan Lokind.

Vilka krav ska man ställa på ett nyckel-
hanteringssystem?

– Bra kvalitet på skåpen, en lättanvänd 
men ändå kraftfull mjukvara och ett system 
som fungerar bra i kundens IT-miljö och som 
vid behov kan integreras med passersystemet 
är viktiga parametrar. Våra kunder kan även 
använda nyckelhanteringssystemet för rap-
portering. Om till exempel en servicetekniker 
märker att firmabilens bromsar inte fungerar 
bra kan han/hon rapportera det när bilen åter-
lämnas. Då genereras automatiskt ett mejl till 
den fordonsansvarige. Är felet kritiskt spärras 

bilnyckeln tills felet är åtgärdat. 
Nyckelhanteringssystemet gör det också 

lättare för underentreprenörer att hämta och 
lämna servicenycklar hos kunderna som då 
får mindre administration. Underentrepre-
nören får enbart tillgång till en viss nyckel 
vid ett visst tillfälle. De kan använda sina 
befintliga passerkort eller ID06 kort för att få 
tillträde till nyckelskåpet. 

Förutom nyckelhantering har Traka även 
lösningar för hantering av IT-relaterade 
enheter, bland annat handscanners, läsplattor, 
mobiltelefoner och bärbara datorer. 

– Med vårt system ”öppnas inte bara en 
lucka” utan varje enhet kan spåras via en 
RFID-märkning på samma sätt som nycklar-
na, berättar Johan Lokind. ▲
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Teleoperatörerna  
måste ha god kontroll 
på nycklarna, inte 
minst till sina tekniska 
utrymmen, och är  
därför en viktig  
kundkategori för Traka. 



Fastighetsbolag, hemtjänst, ener-
gi- och vattenverk samt telekom-
bolag ingår i Trakas kundkrets.

– Även de datacenter som 
nu etablerar sig i Norden har 
behov av en säker och effektiv 
nyckelhantering och kommer 
därför till oss. Då är integra-
tion med andra system nästan 
alltid ett måste på grund av de 
höga säkerhetskraven. Varje 
datarack (skåp) har ett lås och 
det är viktigt att kunna styra 
tillträdet och spåra vem som 
har tillgång till racken, säger 
Johan Lokind.

Hantera 720 nycklar
Mjukvaran har genomgått en 
revolutionerande utveckling 
sedan 1995; från Traka 32 till 
dagens TrakaWeb och Touch. 
Trakas skalbara nyckelskåp kan 
hantera upp till 720 nycklar 

och administreras via webben 
eller med pekskärm. Skåpen 
kan användas både i online- och  
stand-aloneutförande utan att 
behöva byggas om. 

– iFOB:n, en intelligent 
och slitstark nyckeltapp, har 
en central funktion genom sitt 
unika elektroniska serienummer. 
Därigenom har systemet kontroll 
över var respektive nyckel 
finns, vilka nycklar som ingår i 
knippan, vem som har behörig-
het till den och vilka som använt 
nyckeln tidigare, säger Johan 
Lokind. 

Det intelligenta nyckelskåpet 
ska inte ses som chefens vakande 
öga. Det är istället ett viktigt 
hjälpmedel för ökad säkerhet, 
effektivare processer och en 
smidigare hantering av nycklar, 
handscanners och andra värde-
fulla saker. ■

Nyckelförvaring – del 2
forts

Intelligent nyckelskåp viktigt 
hjälpmedel för ökad säkerhet

▲

Marknadens bredaste sortiment
STEP elslutbleck är indelade i fyra serier. I varje serie finns 
produkter med unika egenskaper som är anpassade för 
olika funktioner, krav och situationer. Tillsammans utgör 
de marknadens bredaste sortiment och skapar trygghet 
och ökar driftsäkerheten i alla typer av dörrmiljöer. Läs 
mer på www.steplock.se

När det måste fungera. 
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Det kalla klimatet och en god tillgång till el gör att allt fler stora data-
center förläggs till Norden. En trygg och säker nyckelhantering är ett 
måste för datajättarna som är en ny kundgrupp hos Traka. 
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SSF informerar

De senaste åren har antalet 
bedrägerier, elektroniska 
attacker och cyberspionage 
riktade mot svenska företag 
och organisationer ökat. 

Nu har SSF Stöldskyddsföreningen 
lanserat Sveriges första cybersäker-
hetsnorm för små och medelstora 

företag som ska skydda företagen mot de 
vanligaste cyberhoten och därmed även bidra 
till att stärka samhällets samlade informa-
tionssäkerhetsarbete.

Dagens organisationer har flera säkerhets-
relaterade utmaningar när det kommer till 
att hantera, lagra och överföra information. 
Aktörer tar sig in i system för att komma åt 
pengar, få tag i skyddsvärd information eller 
för att förstöra uppgifter. 

Vanligast är att det är medarbetare som 
luras att lämna ut uppgifter eller öppna för 
vägar in i informationssystemen. Konsekven-
sen kan bli att organisationers hela verksam-
het påverkas.

Innehåller konkreta åtgärder
SSF Cybersäkerhet Bas innehåller grundläg-

gande och konkreta åtgärder inom sex olika 
områden och är riktad till små och medelstora 
företag för att de ska kunna upprätthålla 
en grundläggande IT-säkerhet och därmed 
skydda informationen i sin verksamhet. SSF 
Cybersäkerhet Bas ska fungera som ett första 
steg i att höja förmågan att möta risker kopp-
lat till informationshantering. 

Tydlig norm
– Normen ska skapa tydlighet kring vad som 
krävs för en grundläggande IT-säkerhet i 
verksamheten men också fungera som under-
lag för kravställare som t ex försäkringsbolag 
och upphandlare, säger Annika Brändström, 
vd SSF Stöldskyddsföreningen.

Normen är framtagen med PwC som pro-
jektledare och i samarbete med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Polisen. 

För att göra normen användarvänlig och 
certifieringsbar har Svensk Handel, Svensk 
Försäkring, Svenskt Näringsliv och SEM 
Group samt Svensk Brand och Säkerhetscer-
tifiering (SBSC) varit delaktiga i referens-
gruppen.

Höja lägstanivån
– Att höja lägstanivån för informations- och 
cybersäkerhet i samhället är prioriterat för 

oss på MSB. Normen i kombination med den 
nya webbplatsen tror vi kan bidra till det och 
är en bra start för mindre organisationer som 
vill öka sin cybersäkerhet, säger Åke Holm-
gren, chef för avdelningen för cybersäkerhet 
och skydd av samhällsviktig verksamhet vid 
MSB

För att normens innehåll ska bli tillgäng-
lig för företag och organisationer har SSF 
tillsammans med Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) tagit fram en 
webbsida med information om vilka relevan-
ta åtgärder som behövs för grundläggande cy-
bersäkerhet. På sidan finns även möjlighet att 
göra ett test som ger en indikation på nivån 
på IT-säkerhet för det egna företaget.

Rekommendation att testa
– Vi rekommenderar starkt att företag som 
exempelvis låsföretagen går in på sidan för 
att göra testet så att de får en indikation på fö-
retagets IT-säkerhet i förhållande till de krav 
som normen ställer, säger Per Klingvall, chef 
Rådgivning på SSF.

För att öka kunskapen om cybersäkerhet så 
erbjuder även SSF utbildning i vilka åtgärder 
man behöver vidta för att upprätthålla en 
grundläggande IT-säkerhet. 

Den första utbildningen genomförs 20 
februari 2019. ■

Skydda dig mot cyberhot!

SSF Cybersäkerhet Bas
- skydda dig mot cyberhot



ALINGSÅS  Alingsås Lås & Larmservice AB www.alas.se
BANDHAGEN Bergs Låsverkstad AB www.bergslas.se
BODEN Låssmeden AB  www.lassmedboden.com
BORÅS Borås Lås & Säkerhet www.lasochsakerhet.se
BORÅS Direct Larm Borås AB www.directlarm.se
BORÅS LåsTeam AB www.lasteam.se
BROMMA Alviks Lås AB www.alvikslas.se
BROMMA Bromma Lås AB www.brommalas.se
DANDERYD Täby Danderyds Lås AB (filial) www.tabylas.se
EKSJÖ Optimera Svenska AB www.optimera.se
ENKÖPING Certego AB (filial) www.certego.se
ESKILSTUNA Certego AB (filial) www.certego.se
FALKENBERG Great Security Sverige AB (filial) www.greatsecurity.se
FALKENBERG Skrea Lås & Smide AB www.skrealas.se
FALKÖPING Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se
FARSTA Farsta Lås AB www.farstalas.se
FINSPÅNG Nyckelkedjan, AB (filial) www.nyckelkedjan.se
FLEN Certego AB (filial) www.certego.se
GNESTA Punctum Lås & Larm AB (filial) www.punctumlas.se
GUSTAVSBERG Lås Larmteknik Värmdö AB www.laslarmteknik.se
GÄLLIVARE Låsab Lås- & Larmservice AB www.lasab.se
GÄVLE Certego (filial) www.certego.se
GÄVLE Låscity i Gävle AB www.lascity.se
GÄVLE Lås & Nyckel i Gävle AB www.nyckel.nu
GÖTEBORG Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB www.gbglas.se
GÖTEBORG Låfa, AB www.lafalas.se
GÖTEBORG Låset i Centrum HJK AB www.lasetgbg.se
GÖTEBORG Låsinväst Svenska AB www.lasinvast.se
GÖTEBORG Låssmeden S Alexandersson AB www.lassmeden-sa.se
GÖTEBORG Låsspecialisten AB www.lasspecialisten.com
GÖTEBORG Majornas Låssmed AB 
GÖTEBORG Martin Mattson & Co Eftr AB www.martinmattsson.com
GÖTEBORG Nokas Låsteknik i Göteborg AB www.nokas.se
GÖTEBORG SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se
GÖTEBORG SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
GÖTEBORG Certego AB (filial) www.certego.se
GÖTEBORG Södra Vägens Låsservice AB www.sodravagenslas.se
HALMSTAD Halmstad Låsservice AB www.halmstad-lasservice.se
HALMSTAD Lås & Larmspecialisten AT AB www.las-larm.com
HANDEN Brandbergens Låshörna AB www.lashornan.se
HANINGE Haninge Lås AB www.haningelas.se
HAPARANDA Gränslås Service AB 
HELSINGBORG Nokas Lås-Aktuellt AB (filial) www.nokas.se
HELSINGBORG Lås & Trygghet AB www.las-trygghet.se
HELSINGBORG Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB www.obergs.com
HUDDINGE Lås-Arne Malmström AB www.las-arne.se
HÄGERSTEN Aspuddens Lås - Låstjänst HB www.lastjanst.com
HÄGERSTEN Bysmeden Lås AB www.bysmeden.se
HÄGERSTEN Certego AB (filial) www.certego.se
HÄGERSTEN Västberga Lås AB www.vastbergalas.se

HÄRNÖSAND Nylunds Lås AB www.nylundslas.se
HÄSSELBY Vällingby Låsservice AB www.vallingbylas.se
HÄSSLEHOLM Hässleholms Låssmed AB www.hlmlassmed.se
HÖRBY Allans Lås & Larm AB www.allanslas.se
JOHANNESHOV Sickla Låsteknik AB www.sicklalasteknik.se
JÄRFÄLLA Järfälla Låsservice, AB www.jarfallalasservice.se
JÄRFÄLLA Norrlås, AB www.norrlas.se
JÖNKÖPING Yxhage Lås & Europalarm AB www.yxhage.se
KALMAR WB Lås AB www.wblas.se
KARLSHAMN Nokas Lås-Aktuellt (filial) www.nokas.se
KARLSKOGA Ekbergs Låsservice eftr AB www.ekbergslas.se
KARLSKRONA Creab Säkerhet AB www.creab.se
KARLSKRONA Karlskrona Låsservice AB www.kna-las.nu
KARLSTAD Certego AB (filial) www.certego.se
KATRINEHOLM Certego AB (filial) www.certego.se
KIRUNA Certego AB (filial) www.certego.se
KISTA Bysmeden Lås AB (filial) www.bysmeden.se
KRAMFORS Låssmeden i Kramfors AB www.lås-smeden.se
KRISTIANSTAD Citylåset AB www.citylaset.se
KRISTIANSTAD Certego AB (filial) www.certego.se
KRISTINEHAMN Låsmästarn i Värmland AB www.lasmastarn.se
KUMLA Certego AB (filial) www.certego.se
KUNGSBACKA Kungsbacka Lås & Säkerhet www.lasochsakerhet.se
KUNGSHAMN Sotenäs Låsservice AB www.sotenaslas.se
KÖPING Certego AB (filial) www.certego.se
LERUM Lerums Lås & Larmservice, AB www.lll.se
LIDINGÖ Lidingö Lås & Larm AB www.lidingolas.se
LIDKÖPING Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se
LINDESBERG Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB 
LINKÖPING Lås & Nycklar i Linköping AB www.lasochnycklar.se
LINKÖPING Certego AB (filial) www.certego.se
LULEÅ Luleå Låskonsult, AB www.lulealaskonsult.se
LUND All-Round Låsservice AB www.allroundlas.com
LUND Certego AB (filial) www.certego.se
LUND Great Security Sverige AB (filial) www.greatsecurity.se
LYCKSELE Norrskydd AB (filial) www.norrskydd.se
MALMÖ AB Allmänna Lås i Limhamn www.allmannalas.se
MALMÖ Bengtssons Låsservice AB www.bengtssonslasservice.se
MALMÖ Låscentralen E. Borgström AB www.lascentralen.se
MALMÖ Nokas Lås-Aktuellt, AB www.nokas.se
MALMÖ SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
MALMÖ Safeteam Lås-Borgström AB www.lasborgstrom.se
MALMÖ Certego AB (filial) www.certego.se
MARIEFRED Mälardalens Säkerhetscenter AB 
MARIESTAD Vadsbolås AB www.vadsbo.se
MARKARYD Säkerhetstjänst i Markaryd AB www.sakerhetstjanst.se
MJÖLBY Axet Lås i Mjölby AB 
MOTALA Certego AB (filial) www.certego.se
MÄRSTA Nyckellås AB 
MÖLNDAL Mölndals Låsservice AB www.molndalslas.se

Vi är Sveriges ledande  s
Alla SLR:s medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev, har en bred 
utbildning och ett gediget kunnande. Medlemsföretagen finns över hela landet 
och din närmsta säkerhetspartner hittar du här. Våra etiska regler och krav på 
Mästarbrev, garanterar en god service till mycket hög kvalitet.

SLR Auktorisation 
Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget 
uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt 
tagit fram. 
Bland annat ska det finnas bevis på yrkes-
kunskap genom mästar- och gesällbrev, 
SLRs etiska regler ska följas, licenser från 
tillverkare måste finnas och butik och lokaler 
måste uppfylla gällande skyddskrav. Anlita 
alltid en auktoriserad Låssmed!

Vad är ISO 9001? 
ISO 9001 är en internationell standard som rör 
kvalitetsledning och gäller för alla organisatio-
ner inom alla branscher och verksamheter. Den 
innehåller åtta huvudämnen:
4 Kundfokus 
4 Ledarskap 
4 Medarbetarnas engagemang 
4 Processinriktning 
4 Systemangreppssätt för ledning 

4 Ständiga förbättringar 
4 Faktabaserade beslut 
4 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till 
leverantörer.

Vad är ISO 14001? 
ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåll-
er de viktigaste kraven för att identifiera, kont-
rollera, systematisera och bevaka miljöpåver-
kan inom organisationer, samt hur ledningen 



MÖLNDAL SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
NACKA Nacka Lås & Larm AB www.nll.nu
NORRKÖPING Lås & Nycklar i Norrköping AB www.lasonycklar.se
NORRKÖPING Låssmeden i Norrköping AB www.lassmeden.se
NORRKÖPING Norrköpings Låsverkstad AB www.norrkopingslasverkstad.se
NORRKÖPING Nyckelkedjan, AB www.nyckelkedjan.se
NORRKÖPING Certego AB (filial) www.certego.se
NORRTÄLJE Norrtälje Låsservice AB www.ntjlas.se
NORRTÄLJE Spaak Säkerhet AB www.spaaksakerhet.se
NYBRO Nybro Lås AB www.nybrolas.se
NYKÖPING Punctum Lås & Larm AB (filial) www.punctumlas.se
NYNÄSHAMN Södertörns Lås AB www.sodertornslas.se
OSKARSHAMN Sjögrens Lås & Brandskydd AB www.sjogrenslas.com
PITEÅ Norrskydd AB (filial) www.norrskydd.se
SKARA Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se
SKARPNÄCK Stanley Security Sverige AB www.stanleysecurity.se
SKÄRHOLMEN Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se
SKÖVDE Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se
SOLLENTUNA Gerts Lås & Larm AB www.gertslas.se
SOLLENTUNA Norra Stationen Lås & Larm AB www.abatronic.se
SOLLENTUNA Sollentuna Lås (filial) www.vallentunalas.se
SOLNA Råsunda Låsservice AB www.rasundalas.se
SPÅNGA Spånga Lås AB www.spangalas.se
STENUNGSUND SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
STOCKHOLM Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se
STOCKHOLM Axlås Solidlås AB www.axlassolidlas.se
STOCKHOLM Begelås, AB www.begelas.se
STOCKHOLM Corells Lås AB www.corellslas.se
STOCKHOLM Hornsplans Lås AB www.hornsplanslas.se
STOCKHOLM Karla Låsservice AB www.karlalas.se
STOCKHOLM Kungsholms Låsservice AB www.kungsholmslas.se
STOCKHOLM Kungslås AB www.kunglas.se
STOCKHOLM Lindells Låsservice AB 
STOCKHOLM Låsborgen AB www.lasborgen.se
STOCKHOLM Låscentrum AB www.lascentrum.se
STOCKHOLM Låskomfort AB www.laskomfort.se
STOCKHOLM Låskompetens i Stockholm AB www.laskompetens.se
STOCKHOLM Låsmakarna AB www.lasmakarna.se
STOCKHOLM Låsman AB www.lasman.se
STOCKHOLM Låssmeden FGJ AB 
STOCKHOLM Låssnabben AB www.lassnabben.se
STOCKHOLM Låsteam AB (filial) www.lasteam.se
STOCKHOLM Nybergs Lås AB www.nybergslas.se
STOCKHOLM Punctum Lås & Larm AB (filial) www.punctumlas.se
STOCKHOLM S:t Erik Lås AB www.stlas.se
STOCKHOLM SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
STOCKHOLM Stockholms Låsservice City AB www.sthlmslas.se
STOCKHOLM Storstadens Lås HB www.storstadenslas.se
STOCKHOLM Söderlås vid Ringen AB www.soderlas.se
STOCKHOLM Södermalms Lås AB www.sodermalmslas.se

STRÄNGNÄS Certego AB (filial) www.certego.se
SUNDBYBERG Låspunkten AB www.laspunkten.se
SUNDBYBERG Punctum Lås & Larm AB www.punctumlas.se
SUNDSVALL Byggbeslag AB, Låsavd. www.byggbeslag.se
SUNDSVALL Lås & Maskinservice AB www.lasomaskin.se
SÄVEDALEN Nokas Låsteknik i Göteborg AB (filial) www.nokas.se
SÖDERTÄLJE Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se
SÖDERTÄLJE Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial) 
SÖDERTÄLJE Certego AB (filial) www.certego.se
SÖDERTÄLJE Telge Lås & Nyckel AB 
TRELLEBORG Isgrens Lås AB www.isgrens.se
TROLLHÄTTAN Dalek Lås & Larm AB www.dalek.se
TYRESÖ Tyresö Låsservice AB www.tyresolas.se
TÄBY Ensta Lås AB www.enstalas.se
TÄBY Täby Danderyds Lås AB www.tabylas.se
UDDEVALLA Rikstvåans Låsservice AB www.rikstvaanslas.com
UDDEVALLA SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
ULRICEHAMN Perssons Låsservice AB 
UMEÅ Norrskydd AB www.norrskydd.se
UMEÅ Låskedjan i Umeå AB www.byggbeslag.se
UMEÅ Certego AB (filial) www.certego.se
UPPLANDS VÄSBY Punctum Lås & Larm AB (filial) www.punctumlas.se
UPPLANDS VÄSBY Väsby Lås & Alarm AB www.vasbylas.se
UPPSALA Certego AB (filial) www.certego.se
UPPSALA Låsservice i Mälardalen AB www.lsim.se
UTTRAN Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB www.botkyrkalas.se
VALLENTUNA Vallentuna Lås AB www.vallentunalas.se
VARBERG Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se
VARBERG Låsservice i Varberg www.lasserviceivbg.se
VIMMERBY Lås & Nyckelservice Vimmerby www.lasochnyckelservice.se
VISBY Gotlands Glas & Lås AB www.glasolas.se
VISBY Visby Lås & Nycekltjänst AB www.visbylas.se
VÄLLINGBY Garantilås i Stockholm AB www.garantilas.se
VÄNERSBORG Puttes Lås & Nyckelservice AB 
VÄRNAMO Låsservice i Värnamo AB www.varnamolasservice.se
VÄSTERÅS Lundkvist Lås & Nycklar AB www.lundkvistlas.se
VÄSTERÅS Certego AB www.certego.se
VÄSTERÅS Finlarm AB www.protectyou.se
VÄSTERÅS Låscenter i Västerås AB www.lascenter.se
VÄSTRA FRÖLUNDA SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
VÄXJÖ Certego AB (filial) www.certego.se
YSTAD Skåne Lås,  AB www.skanelas.se
ÄNGELHOLM Låshuset AB www.lashuset.se
ÖREBRO Axet Låsservice AB www.axet-las.se
ÖREBRO Lås & Säkerhet i Örebro AB www.lassakerhet.se
ÖREBRO Certego AB (filial) www.certego.se
ÖRNSKÖLDSVIK Norrskydd AB (filial) www.norrskydd.se
ÖRNSKÖLDSVIK Övik Låsteknik AB www.lasteknik.com
ÖSTERSUND Gärdin & Persson AB www.gardinpersson.se 

Vi är Sveriges ledande  säkerhetsföretag!

och förbättringen av systemet sköts.

Vad är FR2000? 
I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö 
i FR2000 liknande de som ställs i ISO 9001 
respektive ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 
14001 är internationallt erkända standarder för 
många branscher är FR2000 branschanpassat 
till bland annat Låssmedsföretag och innehåll-
er även lagkraven på arbetsmiljö, brandsäker-

het samt standarden för kompetensförsörjning 
och kravet på en övergripande verksamhetsbe-
skrivning. 

Certifiering 
Vissa certifieringar avser företag, andra deras 
ledningssystem och vissa avser enskilda per-
soner. Ofta finns ett samband, till exempel att 
ett företag måste ha ett visst antal anställda 
eller en viss andel av de anställda som har en 

viss personcertifiering för att erhålla före-
tags- eller systemcertifiering. Certifiering 
av ledningssystem, produkter och 
personer för SLR företag 
görs av ackrediterat 
(myndighetskontrolle-
rat) certifieringsor-
gan, så kall-
lad tredjeparts 
certifiering.
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www.abus.com
08-631 06 11

www.alarmtech.se
016-12 52 80

www.anchorlas.se
Tel: 0322-132 40

www.alas.se

Tel: 0302-130 36
www.lll.se

FÖR SÄKERHETS SKULL

Tel: 0410-177 00
www.isgrens.se

www.axsnordic.com
www.axssecurity.se

Tel: 063-14 99 00
www.gardinpersson.se

Tel: 0300-177 23
www.hoppe.com/se

Tel: 020-221 221
www.bbgruppen.se

Tel: 031-91 40 30
www.beslagskonsult.se

Tel: 08-556 009 80
www.bestlas.se

Tel: 0520-47 47 47
www.dalek.se

Tel: 08-500 66 800
www.evva.se

Tel: 08-650 72 00
www.iLOQ.com

Tel: 031-355 20 00
www.dormakaba.se

Tel: 070-372 88 34
www.abloy.com 

Tel: +45 4390 3733
www.birepo.dk

Tel: 0771-25 45 45
www.certego.se
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Tel: 08-689 85 60
www.scandinaviansafe.se

             
                                                 www.sodertornslas.se 

 
 
 
 

Tel: 08-524 00 940
www.sodertornslas.se

Tel: 0491-148 73
www.sjogrenslas.com

•
••
•

•

Tel: 054-19 02 45
www.safetron.com

Tel: 031-83 20 77
www.sodravagenslas.se

Tel: 031-337 55 60
www.lassmeden-sa.se

HUDDINGE

Tel: 08-711 62 00
www.las-arne.se

Tel: 031-775 19 90
www.lasspecialisten.com

Tel: 031-13 20 46
www.martinmattsson.com

Tel: 016-16 80 00
www.prodib.se

Tel: 08-546 560 00
www.rco.se

Tel: 08-409 536 00
www.sbsc.se

Tel: 0523-712 50
www.sotenaslas.se

Tel: 036-12 20 08
www.yxhage.se

www.lasteam.se

0660-29 69 00
www.lasteknik.com

Tel: 031-13 80 75
www.nivex.se

Tel: 031-380 69 00
www.nokas.se

Tel: 08-635 38 00
www.wasakredit.se/

billeasing

Tel: 08-612 99 40
www.lascentrum.se



Ni vet väl om att vi säljer

 Kassaskåpsverktyg 

och har

KASSASKÅPSNYCKELTILLVERKNING 
Ring  070-261 20 80

www.lasspecialisten.com

OBS ny adress
Datavägen 10B, 436 32 ASKIM.

Box 140  |  334 23 Anderstorp  |  0371-52 32 90  |  info@profsafe.se  |  www.profsafe.se 

SKÅP ÄR VÅR PASSION!
Er partner för säker förvaringEr partner för säker förvaring

Nyckellås
Elektroniskt kodlås
RFID lås

SSF 3492

Certifierat | Robusta | Tunnplåt
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Med rätt låsapplikation möter vi kundens behov!

Stort urval av nyckelskåp!

VERKSAMHETSUTVECKLARE SÖKES!

·       Verksamhetsutveckling
·       Ledningsstöd
·       Utveckla och administrera utbildningsportalen, Totara Learn
·       Utveckla och skapa interaktiva utbildningspaket för införande i LMS
·       Elev- & deltagaradministration
·       Ärendehantering kopplat till myndighetsutövning
·       Hantera gesäll & mästarprov, utveckla integration i LMS
·       Utveckla medlemsnytta och medlemsförmåner
·       Medverka i strategiskt arbete
·       Medlemsservice – medlemsregister, utveckla integrering i i SuperO�ce CRM
·       Övriga på ett kansli förekommande arbetsuppgifter

Läs mer om tjänsten och sök på:
https://slr.se/nyheter/lasbranschen-soker-en-verksamhetsutvecklare/

Sista 
ansökningsdag är 

20/12

SLR söker nu en 
verksamhetsuvecklare på heltid till 
kansliet i Mölnlycke utanför Göteborg



EN DETEKTOR FÖR ALLA GLASTYPER
• Detekterar krossning, kapning m.m. av de flesta typer av glas.
• Detektorn är synlig utifrån i preventivt syfte.
• Väl utprovad och säker produkt.
• Idealisk för 24-timmars bevakning.
• Låg strömförbrukning.
• Helt tät plastkapsling IP 67.

GD 475
E-6309777

www.alarmtechglobal.com

SVERIGES LÅS OCH 
SÄKERHETSLEVERANTÖRERS

RIKSFÖRBUND

Nokas Låsteknik i GBG AB
Box 7058
402 31 Göteborg

Tel: 031-380 68 10
E-post: butik.linne.lastteknik@nokas.com

www.nokas.seBesöksadress: Första Långgatan 18

Vi tillverkar alla typer av kassaskåpsnycklar.
Speciellt Rosengrens nycklar och lås.

God Jul &
Gott Nytt År

SVERIGES LÅS OCH 
SÄKERHETSLEVERANTÖRERS

RIKSFÖRBUND

Save the date Copiaxdagarna 2019
Umeå 1:a februari - Göteborg 14:e mars - Västerås 23:e maj - Stockholm ?

SÄLJES!
Välrenommerat 

låssmedsföretag i centrala 
Göteborg
Kontakta:   

janthorner@gmail.com
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Krysset

Var med & tävla! Vinnarna och lösningen till nr 3-2018
■ Var med och tävla om en Trisslott 
och få chansen till en storvinst! Tre 
vinnare får varsin Trisslott hem-
skickad i brevlådan. 

Rolig tävling – så gör du
Lös krysset ovan. Mejla svarsraden  
i de blå fälten tillsammans med ditt 
namn, adress och mejladress till: 
info@slr.se

I ärendefältet i mejlet skriver du 
Kryss 4/2018. Du kan också skicka  
in ditt tävlingsbidrag. 

Skriv ner svarsraden i de blå  
fälten tillsammans med ditt namn 
och adress på till exempel ett  
vykort och skicka det till: 
SLR, Granviksliden 2 
435 35 Mölnlycke. 

Den 15 februari 2019 är sista 
tävlingsdag. Lösningen och vinnar-
na presenteras i nästa nummer av 
Säkerhetsinstallatören.

■ Stort grattis säger vi till följande tre 
vinnare som får varsin Trisslott: Cathrin 
Andreasson, Malmö, Eddy Karlsson, Malmö 

och Klas-Åke Säll, Edsbyn. 
Redaktionen håller tummarna för än  

mer tur med lott vinsterna!



Aldrig har det varit lättare att öppna dörrar

GO!
Med vårt smarta startpaket är det 

enkelt att komma igång med 
ett modernt passersystem



POSTTIDNING B

SLR
Granviksliden 2
435 35 MÖLNLYCKE

  AirKey – smarttelefonen är nyckeln 
AirKey är lika mångskiftande som våra kunders behov. 

Med AirKey skickas nycklar via nätet. Sekundsnabbt och var som helst i världen. 
Uppgifter är alltid säkert lagrade i EVVA:s ultrasäkra datacenter.

www.evva.com


