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Årsträff, och ett långsiktigt arbete
VI BÖRJAR NÄRMA OSS TIDEN FÖR SLR:S

årsmöte. I år planerar vi för årsmötet med
fysisk närvaro i Göteborg under helgen
8-10:e april. Inbjudan har i god tid gått
ut till medlemsföretagen och samarbetspartners. Vi har fått mycket god respons
från våra leverantörer och samarbetspartners, vilket innebär att vi kan erbjuda
en intressant utställning under lördagen
den 9:e april. Här finns det möjlighet att
ta del av branschrelevanta nyheter både
vad avser produkter och tjänster inom
säkerhetsbranschen. Vi kommer även
att genomföra två informationspass om
vardera en timma med två olika teman.
1. "Råd och hjälp för att undvika cyberhot/attack". 2. "Stärkt SLR-auktorisation
- Hur går vi framåt?"
UNDER ÅRSMÖTET KOMMER medlemsfö-

retagen bl. a. få ta ställning till styrelsens
förslag om femårig verksamhetsplan för
perioden 2022–2026. Historiskt har SLR
arbetat med ettåriga verksamhetsplaner,
vilket enligt styrelsen är alldeles för kort
tidshorisont för att nå bra resultat för det
ganska komplexa verksamhetsområde
som SLR arbetar med.
Tanken är att vi inför kommande
årsmöte kan ”skruva på” den femåriga
verksamhetsplanen med hänsyn till
uppnådda resultat och förändringar i
målbilden. Genom att arbeta med en
långsiktig verksamhetsplan skapar vi
även goda förutsättningar för kommande
styrelser att skapa kontinuitet i SLR:s arbete. För att medlemsföretagen skall få ett
bra underlag inför beslut om kommande
femåriga verksamhetsplanen redovisas
planen här i ordförande-krönikan och i
handlingar som sänds ut inför årsmötet.

Tryggt, smart och enkelt med dormakaba dKey
dormakaba dKey är ett smart hybridlås som ger dig tryggheten i ett
rejält mekaniskt lås och flexibiliteten från digital teknik. Låsning och
upplåsning görs med nyckel eller digitalt, automatiskt eller med dKeyappen för Android och iPhone. All elektronik är integrerad i låshuset
och inga synliga enheter behöver monteras utanpå dörrbladet.
Scanna QR-koden för mer information.

VERKSAMHETSOMRÅDEN ÄR ANGIVNA i

FÖR ATT SLR-AUKTORISATIONEN SKALL
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1.SLR-auktoriserade säkerhetsföretag
2.Certifierad anläggarfirma låsanläggHåkan Dosé
ningar enligt norm SSF 1040.
Ordförande i SLR

HÅKAN DOSÉ
Född: 21 januari 1952
Bor: Göteborg och Stockholm.
Familj: Gift med Mia sedan 30 år och två vuxna döttrar, en i Stockholm och en i
London.
Karriär: Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola samt militärutbildning på Militärhögskolan i Stockholm. Var tidigare verksam på IBM i Stockholm och därefter
Nivex AB i drygt 30 år.
Hobby: Friluftsliv med familj och vänner, gärna på havet.

www.dormakaba.se
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Säkerhetsinstallatören ges ut av: Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR. Tel: 08-721 40 55. www.slr.se
Besöksadress: Kansliet: Granviksliden 2, 435 35 Mölnlycke. Låsteknikcentrum Stockholm: Ekholmsvägen 23, 127 48 Skärholmen.

Tjäna tid och pengar med våra tjänster.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Ansvarig utgivare: Benny Jansson. Epost: benny.jansson@slr.se. Ordförande: Håkan Dosé. Epost: hakan.dose@slr.se.
Redaktör: Victoria E. Kiss Nylund. Epost: victoria.kiss-nylund@slr.se Prenumeration: kansli@slr.se. Annonser: Ebbe Svensson.
Epost: ebbe.svensson@slr.se. Repro & layout: SLR Service AB. Omslagsfoto: Adobe Stock
Tryck: V-TAB, Vimmerby 2022. Upplaga: 10 000 ex. ISSN 2001791X. Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR,
bildades 1955 och är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna.
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Glasprojektering

axsnordic.com | 031-780 59 00 | info@axsnordic.com

TEMA | GLAS & SÄKERHET

iLOQ HOME förändrar ditt
sätt att leva FÖR ALLTID
Den revolutionerande iLOQ HOMElösningen hjälper dig att förbättra din
vardag genom att öka komforten och
säkerheten i ditt eget hem.
•
•
•
•
•

Få snabb överblick över behörigheter
Hantera dina nycklar bättre
Lås upp huvudentrén på distans
Ge behörighet till din lägenhet
Boka enkelt gemensamma utrymmen
och tjänster

www.iLOQ.com/iLOQ-home

TEMA:
Glas & säkerhet
Lås, larm, CCTV, passersystem och säkerhetsdörrar. Men glas då? Glas som
säkerhetsprodukt är ett inte alltför utforskat område inom lås- och säkerhetsbranschen. I det här numret lyfter vi fram glas när det används ur ett
säkerhetsperspektiv.

TEMA | GLAS & SÄKERHET

Hur säkra glasdörrar och fönster är beror på valet av glas som antingen kan vara säkerhets- eller
skyddsklassat. Det finns glas som till och med kan motstå eld från automatvapen. Valet av glastyp
styrs bland annat av olika regelverk, som 1)MTK och BBR.
– Ett säkerhetsklassat glas minskar
risken för personskador om det går sönder. Härdade glas ser då ut som små sockerbitar. Borrning eller annan bearbetning
av glaset måste dock alltid göras innan
härdningen. Vilken typ av glas som ska
användas i olika miljöer, och hur det ska
monteras, styrs av MTK:s regelverk som
ligger till grund Boverkets Byggregler
(BBR) för glas, säger Mikael Lindström.
Han är projektledare på Glasbranschföreningen (GBF) och inriktad mot glasmästerier och fasadglastillverkare.
Genom att använda energiglas, i
kombination med skyddsglas i en isolerglaskassett, kan man skapa en säker
och kostnadseffektiv inomhusmiljö och
ett effektivt skydd mot skadegörelse eller
inbrott. U-värdet blir också lägre.
– Det är viktigt att följa MTK:s regler
för glas i byggnader. Reglerna styr vilket
sorts glas som ska användas i olika miljöer och hur det ska monteras för att minimera risken för personskador om glaset
går sönder, säger Mikael Lindström.

SKYDDSGLAS STÅR EMOT BESKJUTNING

Glas kan även vara laminerade2). Laminerade skyddsglas, som finns i olika
utföranden, skyddar mot vandalism, beskjutning, intrång, inbrott, explosion och
sprängning. Men också mot vattentryck,
elektromagnetisk strålning, röntgenstrålning, brand, buller och UV-strålning.
Skyddsklassade glas används till
exempel i växlingskontor, som rånare
ibland slår till mot. I början av 90-talet
rånade den så kallade Militärligan flera
postkontor. En gång ritade de en gubbe
på postkontorets skyddsglas genom att
peppra det med kulor från ett automatvapen. Kulorna gick inte igenom. Det
räddade kanske livet på postkassörskorna
och visade också hur starkt glas kan vara.
– Kulan riktning bryts, tack vare
skyddsglasets laminatskikt. Men det är
också viktigt att dörrkarmen och väggen
är dimensionerade för att motstå en
beskjutning eller en åverkan av annat
slag. Det omgivande "ramverket" måste
därför ha samma säkerhetsklassning som

Mikael Lindström är projektledare på Glasbranschföreningen (GBF).
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skyddsglaset genom att till exempel sätta
in stålbrickor i aluminiumprofilen, säger
Mikael Lindström.
För räddningstjänsten är det viktigt
att snabbt kunna se var i byggnaden det
finns rökutveckling eller eld. Det kan
man inte göra om dörren har en heltäckt
sida av trä eller stål.
Även om tillverkaren gjort beslagningen och monterat låskistan kan låssmeden
ändå behöva engageras.
– Om beställaren vill byta lås, för att
det ska fungera med andra säkerhetstekniska lösningar, görs det av en låssmed
eller säkerhetsinstallatör. Detsamma
gäller om dörrkomponenterna kommer i
ett paket. Oftast monterar glasmästaren
först dörrparti, karm och dörrblad utan
glas. Sedan gör låssmeden eller säkerhetsinstallatören kabeldragningen innan
glasmästaren sätter dit glaset.

Glas kan stå emot
kulor från
automatvapen
TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG
FOTO: MIKAEL ÖDESJÖ & ÅKE E.SON LINDMAN

ETT GIVANDE SAMARBETE

Glasbranschens medlemsföretag har ett
brett samarbete med SLR:s medlemmar
kring dörrmiljöer.
– Samarbetet är ett värdefullt
kunskaps- och erfarenhetsutbyte som
bidrar till ökad säkerhet för kunden.
På mindre orter kan en kombination av
låssmedsverksamhet och glasmästeri vara
ett bra sätt att öka lönsamheten, menar
Mikael Lindström.
Forskningen ligger till grund för framtidens glas när det gäller energieffektivitet
och beständighet mot yttre påverkan.
– GBF stöder och samarbetar med
forskare, högskolor och institut, bland
annat det statliga forskningsinstitutet
RISE. Vi är också delägare i Glascentrum
i Växjö. Deras tekniska expertis gör opartiska besiktningar av glas. Snart kommer
glas också att kunna generera energi
genom en beläggning i kombination med
fotosyntes, där ljusenergin från solen
utnyttjas, berättar Mikael Lindström.
Glasdörrar kan rädda liv, både om
det börjar brinna eller om rånare skjuter
skarpt på ett växlingskontor. Dörrar av
trä och stål är därför inte ett glasklart val
om någon nu trodde det.

1) Monteringstekniska kommitténs
föreskrifter.
2) Ett härdat glas, som tål temperaturskillnader på upp till 250 grader Celsius,
är tillverkat med en teknik som innebär
att man avkyler glaset oerhört snabbt
under tillverkningen och inte låter det
svalna av successivt som man annars
gör vid glastillverkning. Laminerat
glas är vanligt glas, där man limmat en
genomskinlig folie mellan glasskivorna.
Om glaset går sönder hänger det fortfarande ihop. Då blir det inga vassa kanter
som man kan skada sig på. Laminerat
glas är klassat som ett personsäkert
glas.

TEMA | GLAS & SÄKERHET

Riskanalysen grunden för rätt val av
glaslösning

FAKTA: INBROTTSSKYDD
RISE är ackrediterat för tester enligt
standarden SS-EN 1627. Den specificerar
krav och klassificeringssystem för inbrottsskydd för dörrar, fönster, hängande
glasfasader, galler och jalusier. RC står för
Resistance Class; ju högre siffra desto
bättre inbrottsskydd.
RC2: Total testtid 15 min, varav effektiv
angreppstid 3 min. Angrepp med verktyg
som skruvmejslar (365 mm), hammare
(145 g), kilar etc.
RC3: Total testtid 20 min, varav effektiv
angreppstid 5 min. Angrepp med verktyg
som kofot (710 mm), kilar, skruvmejslar
etc.
RC4: Total testtid 30 min, varav effektiv
angreppstid 10 min. Angrepp med verktyg
borrmaskin, kofot, yxa, bultsax, plåtsax,
huggmejsel, bågfil etc.

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG
FOTO: ADOBE STOCK & HAMMERGLASS

De snåriga normerna kan göra det svårt att kombinera glaset med rätt beslagning. Valet av glaslösning bör därför baseras på en noggrann riskanalys.
Om Bengt Nilsson drämmer till med basebollträet så spricker ändå inte det inbrottssäkra glaset.

Riskanalysen ska täcka in: 1) Vad som
skall skyddas, 2) Vad blir konsekvensen
om det värsta, till exempel en skjutning,
inträffar, 3) Vilken hotbild kan vara
aktuell? 4) Hur stor är sannolikheten att
det värsta skulle inträffa, till exempel
om en tjuv tar sig in i lokalerna? Utifrån
konsekvens och sannolikhet väljer man
sedan skyddsnivå,
baserad på EN- eller
ISO-standarder.
Det finns standarder för inkastningsskydd, inbrott,
brand, beskjutning,
explosion med mera.
–Infästning och
karm bör ha samma standard eller
nivå som det skyddande materialet.
Väljer man till exempel ett beskjutningshämmande glas i BR4NSklass, så bör
fönsterbåge eller dörr vara i klass FB4
(skottsäkert), säger Bengt Nilsson, vd på
Hammerglass som arbetar med okrossbara glaslösningar.

delas enligt standarderna EN 1627 in i
olikas skyddsklasser. De flesta fönstertillverkare har lösningar upp till RC2. Det
ger fönstret ett relativt bra inbrottsskydd,
berättar Bengt Nilsson.
Men i RC2-klassen räcker det enligt
aktuella riktlinjer, paradoxalt nog, att ha
ett glas enligt standarden
EN 356 P1A – en fönsterruta tjuven krossar med bara
några hammarslag.
– Det kan man knappast
kalla för ett inkrypningsskydd. Här borde glaset i
stället ha klassen EN 356
P7B. För att hålla nere vikten används ofta polykarbonat i rutorna i stället för
ett laminerat skyddsglas,
berättar Bengt Nilsson.

”Dagens låssystem är ofta
inbrottssäkra”

FÖNSTREN ÄR EN PARADOX

–Efterfrågan på skottsäkra glas har ökat kraftigt de senaste åren på grund av de många skjutningarna, inte sällan med dödlig utgång, berättar Bengt
Nilsson, vd för Hammerglass i Förslöv.
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Dagens låssystem är ofta inbrottssäkra.
Därmed väljer tjuven i stället att försöka
ta sig in genom ett fönster, en balkongdörr eller en vägg. Därför är det viktigt
med ett okrossbart glas.
– Ett inbrottsskyddande fönstersystem

SÄKERHETSHANDBOKEN GER VÄGLEDNING

Hammerglass har tagit fram underlag för
och exempel på riskanalyser och även en
säkerhetshandbok.
–Handboken kan användas, oavsett
var man upphandlar glasdörrar och
beslagning. Den ger en god översikt över
aktuella standarder och föreslår även val
av lösning utifrån den riskanalys som
gjorts. Säkerhetshandboken är framtagen
för arkitekter, konstruktörer, inköpare
och fastighetsägare. Men även låssmeder kan ha nytta av den, betonar Bengt
Nilsson.

För samtliga RC-klasser gäller att låshusen
ska vara godkända enligt standarden
SS-EN 12209 (låsklass 7 för RC 4 dörrar
enl. SS-EN1627) och låscylindrar enligt
SS-EN 1303 (klass 6 för RC 4 dörrar enl.
SS-EN1627.)
SS-EN 356: Provning och klassificering
av motståndsförmåga mot manuellt
angrepp hos laminerat glas.
BR4NS En beskjutningshämmande lättviktslösning för skyddsglas.
Glas har tre skyddsklasser. Klass P1A-P5A
mot vandalism, klass P6B-P8B mot inbrott och klass BR1-BR7 mot beskjutning.
Som lägst bör ett fönster uppfylla kraven
enligt SS-EN 1627 motståndsklass RC 2,
och vara försett med lägst P1A glas enligt
SS-EN 356. Ett P1A-glas består av 2 lager
3mm glas med 2 lager stark folie mellan
glasen. Denna folie är mycket stark och
gör det svårt att krossa glaset att ta sig
igenom.
Öppningsbara fönster har olika krav,
beroende på vilken skyddsklass de tillhör,
enligt SSF 200, en övergripande norm från
Stöldskyddsföreningen som definierar
skalskyddet för ett objekt.
Skyddsklass 1: Fönstret ska vara stängt
och invändigt reglat.
Skyddsklass 2: Fönstret ska vara låst
med ett certifierat fönsterlås eller annan
låsanordning, alternativt ha inkrypningsskydd.
Skyddsklass 3: Fönstret ska vara skyddat
med inkrypningsskydd och vara försett
med ett certifierat fönsterlås. Skyddsklassen styrs av stöldbegärligheten.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2022
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"Glasdörrar lika säkra
som dörrar man inte
kan se igenom"
– Beslagningen av dörrar med glas möjliggör hög säkerhet mot inbrott, brand,
beskjutning och sprängning, säger Andreas Grimberg, vd för AXS Nordic AB.
Säkerheten beror både på vilken typ av glas som används och på dörrens ramverk. Det finns många olika dörrkategorier och säkerheten varierar, beroende på
modell och funktionskrav.

sig från hur man beslår en dörr i ett
ramverk.
–Helglaslösningar, för till exempel
kontorsdörrar, levereras ofta med DIN
profilcylindrar, säger Andreas Grimberg.
AXS Nordic arrangerar seminarier för
låssmeder, säkerhetsinstallatörer, dörrtillverkare och glasentreprenörer.
– Där får de kunskap om produkterna
men kan också utbyta erfarenheter med
varandra, säger Andreas Grimberg.
Han vill gärna se ett ökat samarbete
mellan låssmeder och dörrtillverkare.
– Eftersom vi har kunder i båda
segmenten ser vi ett behov av ett större
utbyte och samarbete, yrkesgrupperna
emellan. Låssmeden kan stötta tillverkarna med sin breda och djupa kunskap. Det
skapar bättre förutsättningar att dörrarna
levereras rätt utrustade. Då blir installationen också smidigare.
Slutsatsen blir: Både väktarna och
polisen hinner nog komma på plats,
medan skurken fruktlöst försöker krossa
en skyddsklassad glasdörr. Bäst är att inte
ens försöka...

– Beslagningen av en glasdörr möjliggör en lika hög säkerhet som hos en "tät" dörr, säger Andreas
Grimberg, vd för AXS Nordic i Göteborg.

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG
FOTO: ADOBE STOCK & FREDRIK SUNDQVIST, FREDPHOTOS

– Ramverket består ofta av aluminium- eller stålprofiler som i kombination
med laminerat skyddsglas ökar säkerheten ytterligare. I helglasdörrar används
glasbeslag som är snyggt integrerade med
dörren. Glaset är antingen enkelhärdat
eller laminerat härdat glas. Leverantörer
av stål- och aluminiumsystem har anpassat sina profiler så att standardiserade
låshus passar till deras dörrsystem, säger
Andreas Grimberg.
Efterfrågan på helglaslösningar i
kontor har ökat. Det handlar framförallt
om ljudisolerande glaskonstruktioner, i
kombination med avancerade säkerhetsoch passersystem. En glasdörr ger också
en större trygghet än en helt tät dörr eftersom den är genomskinlig. Då ser man
vad som finns på andra sidan.
GLAS ÖKAR ELEVERNAS TRYGGHET

– Forskning visar att skolor med
många glaspartier i lokalerna minskar
12
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elevernas känsla av utsatthet eftersom
de syns nästan överallt. Det avskräcker
ofta bråkmakarna och minskar risken för
våld och mobbning. Dörrar av glas ökar
också ljusinsläppet och bidrar därmed
till en bättre arbetsmiljö. Glasdörrar
förenar estetik med säkerhet. De passar
i olika miljöer och ger arkitekten många
möjligheter till kreativa lösningar, menar
Andreas Grimberg.
Vissa tillverkare levererar dörrar med
viss beslagning.
– Låssmeden installerar sedan cylindrar och tillverkar nycklar till dörren.
Det är även vanligt att säkerhetsinstallatören, eller låssmeden, gör en mer komplex beslagning på plats; i kombination
med dörrautomatik, larm och passersystem, säger Andreas Grimberg.
AXS Nordic är en "beslagsgrossist"
som säljer lås, passersystem, larm, övervakningskameror, dörrautomatik och
glasbeslag. Dörrtillverkare, glasmästare

”Glasdörrar förenar estetik med
säkerhet”
och merparten av SLR:s medlemsföretag
ingår i kundkretsen.
VILL ÖKA SAMARBETET MED LÅSSMEDER

–Vi har en avdelning, inriktad mot beslagning av helglaslösningar interiört, till
exempel kontor och gallerior. Vi hjälper
även glasmästerier med projektering av
helglasdörrar i olika byggprojekt, berättar
Andreas Grimberg.
Beslagningen av en helglasdörr skiljer

Stora glasytor ökar ljusinsläppet och bidrar till en bättre arbetsmiljö.

SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2022
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Ett osynligt men
viktigt skydd
TEXT & FOTO: VICTORIA E. KISS NYLYUND

Mikael Jodin, Simon Jodin och Ulf Olsson från Safe Team i Sisjön i Göteborg är en av få låssmeder som arbetar med glas som säkerhetsprodukt.

För Mikael Jodin och kollegorna
på Safe Team i Sisjön utanför Göteborg har man sedan
många år tillbaka arbetat med
glas som integrerad del i utbudet av säkerhetsprodukter. Att
jobba med glas på det här sättet inom låssmedsbranschen
är de nästan ensamma om och
kunskapen, den har de i princip
tillskansat sig på egen hand.
Glas som säkerhetsprodukt en väsentlig
del i skalskyddet, ändå är det ovanligt att
låssmeder arbetar med glas överhuvudtaget. Det tror platschefen Mikael Jodin
delvis beror på att glas ligger långt ifrån
det mekaniska inbrottsskyddet och att
många tror att det är besvärligare än vad
det är att jobba med.
– Nära 15 år har vi jobbat med olika
typer av säkerhetsglas, berättar Ulf
14
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Olsson som också är den på företaget som
arbetar som projektör inom området.
Det var via kontakt med leverantörer
av säkerhetsglas som de fick upp ögonen
för produktsegmentet.
– På den tiden arbetade vi mycket
med galler, och glas blev på så sätt ett bra
komplement, tillägger Mikael Jodin och
framhäver också att inbrottsskydd bara
är en del av deras produkt- och tjänsteutbud.
De insåg snabbt fördelen med att kunna erbjuda kunderna kompletta säkerhetslösningar, vilket sedan dess varit en
fördel och gjort att de därmed fortsatt att
utveckla sig på området glas.
– Vi får absolut fler uppdrag för att vi
kan glas och därmed kan leverera helhetslösningar, säger Mikael Jodin.
– Även om marknaden inte är vidare
stor för oss låssmeder, är säkerhetsglas
en viktig del i allt från när vi arbetar med
att säkra upp en persons hem där det
finns en hotbild, hjälper olika typer av
kommunala verksamheter, som förskolor
eller skolor - att göra glasfönster som
ligger nära marken okrossbart - till att

säkerställa säkerheten i butiksmiljöer,
tillägger Ulf Olsson.
OSYNLIGT MEN LIKA VIKTIGT

– Okrossbart glas är ett osynligt
skydd, men precis lika bra och viktigt
som ett lås, flikar montören Simon Jodin
in. Han har över åtta års erfarenhet av att
montera olika typer av säkerhetsglas.
De glasprodukter som man på Safe
Team i Sisjön riktat in sig på är allt från
säkerhetsfilm, som limmas på befintliga
glasfönster för att förstärka dom, till
exempel på glasbeprydda kontor där man
vill förhindra att personer får glassplitter
på sig vid till exempel en explosion – till
skottsäkert glas med fullständigt beskjutningsskydd.
– Häremellan har vi polykarbonat som
också finns som skivor som kan byggas
vidare till massiva isoleringskasetter,
berättar Mikael Jodin.
Kollegorna får ofta höra från både
branschfolk och kunder att det är en begreppsdjungel kring glas när det används
som säkerhetsprodukt.
– Man pratar om säkerhetsglas men så

säger man inte om det för personskydd
eller inbrottsskydd, det är olika saker och
det blir en djungel att reda ut begreppen,
säger Ulf Olsson.
Simon i sin roll som montör är ofta
den som träffar kunderna innan montering och han håller
med om att det kan bli
missförstånd även där.
– I de flesta fall får
man börja med att informera kunden om vad
den bör ha sedan får vi
bena ut önskemålen.

kan lära sig.
Är man låssmed och känner att man
gärna skulle vilja börja jobba med glas
som säkerhetsprodukt råder Mikael Jodin
och kollegorna till att börja titta på och
läsa in sig på produkterna.

– Det gäller verkligen att veta när man
inte ska använda en viss produkt och
det kräver så klart produkt- och regelverk-kännedom, säger Mikael Jodin och
tillägger:
– Men allt sådant kan man ju lära sig!

INGET MAN INTE LÄR SIG

Själva monteringen är
dock inget Simon Jodin
eller hans kollegor funnit
eller finner särskilt
utmanande.
– Vi har särskilda
mätinstrument för att
mäta genom glas och få
fram tjocklekar, så lite
specialkunskap krävs,
men inget som man inte

Simon Jodin visar upp en bit säkerhetsfilm som limmas på befintliga glasfönster för att förstärka dom.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2022
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Ser igenom okunskapen
- ett område som befinner sig i limbo mellan branscherna

På utbildningssidan delar man
bilden att låssmederna som
jobbar med glas som säkerhetsprodukt är få. Faktum är
att glas är ett område som
befinner sig lite i limbo mellan
branscherna, det menar Henrik
Good, vd på Projsec som jobbar
med konsultation inom fysisk
och teknisk säkerhet. Samtidigt ser man från Stöldskyddsföreningen sida just nu över
normerna som nämner glas.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: ADOBE STOCK

kunskap finnas inom hela branschen,
förklarar Henrik Good och fortsätter:
– Problemet är att byggbranschen i
sin tur inte heller har tillräckligt med
kunskap om glas som säkerhetsprodukt,
det betyder att skyddsglas går under
radarn kan man säga.
Den SSF-norm som nämner glas är
SSF 200 Inbrottsskydd – Byggnader och
lokaler. I den normen beskrivs i respektive skyddsklass (SK 1-3) vad som gäller
för glas som inbrottsskydd. SSF 200 kom
under 2015, innan dess var man tvungen
att kravställa glas separat beroende på
hotbild.
Mats Moberg som arbetar med normer
och standarder på Stöldskyddsföreningen
berättar att man nu även inlett en revidering av SSF 200 och att krav därmed kan
komma att ändras när ny utgåva är klar.

LÅSSMEDERNA INTE MED FRÅN START

Enligt Henrik Good finns det ingen
marknad för låssmederna att vara med
från start i glasprojektering, de kommer
i så fall in först när projekten går in i en
produktbeställande fas.
Så hur kommer vi i säkerhetsbranschen
gemensam framåt i glasfrågan?
På Projsec håller man på att ta fram
utbildningar som ska stärka kunskaperna
om glas när det används som säkerhetsprodukt.
– Det är inte bara det att det finns
väldigt många olika sorters glas, allt från
brandglas till akustikglas och en kombination av allting, säger han och fortsätter:
– Allt är inte relevant för låssmederna.
Sen har man även miljömål att uppfylla,
så det är ju en del att bena i.

På Projsec erbjuder man tillsammans
med Glasbranschföreningen utbildningen
certifierad dörrmästare - under vilken
man också har fokus på glas - men faktum är att kursdeltagarna inte kommer
från låsbranschen. Det vill man verkligen
ändra på.
– Glas är den svagaste länken i inbrottsskyddet idag, inleder Henrik Good,
vd på Projsec och den som är ansvarig för
utbildningsutbudet, och fortsätter:
– Det är jättesvårt för låssmeder att
veta vad dom ska kunna och varför när
det kommer till glassegmentet.
Glas som säkerhetsprodukt är ett tämligen outforskat område, inte bara inom
säkerhetsbranschen utan också inom
byggbranschen i stort. Samtidigt menar
Henrik Good att en bredare kunskap bör
uppbringas i samtliga berörda branscher.
– Låssmederna är ansiktet utåt för säkerheten, dom ska kunna se och säga vad
en kund behöver för att ha ett fullständigt
inbrottsskydd, säger han och tillägger:
– Det är inte alltid det räcker att byta
lås, kunden kan ha fönster i nära anknytning som gör att de kan få inbrott ändå.
ALLMÄN GRUNDKUNSKAP BÖR FINNAS

Hur brett grepp om glas som en låssmed
bör ha är å andra sidan en svår fråga.
– Det övergripande ansvaret för glas
i byggprojekt ska aldrig låssmederna ha,
samtidigt är låssmederna säkerhetsleverantörer och då bör en allmän grund-

Glas som säkerhetsprodukt är ett tämligen outforskat område, menar Henrik Good, vd på Projsec.
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Med Zesecs patentsökta
mobila porttelefoni behöver
ingen längre vara på plats för
att hantera besök vid entrén
Besökaren skannar en QR-kod med
kameran i sin smartphone, väljer
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Installationskostnaden är låg och
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INTERVJU |SÄKERHETSBRANSCHEN

Visionen om att vara en samlad kraft för hela säkerhetsbranschen är tydlig för Jeanette
Lesslie Wikström, ny interim
vd för Föreningen SäkerhetsBranschen. Till stor del tänker
hon verka på inslagen bana
men saknar knappast nya idéer.
Några har hon redan börjat bearbeta, trots att hon inte verkat många veckor på vd-posten
när Säkerhetsinstallatören når
henne för en intervju.
Varför tackade du ja till jobbet?
– I fyra år har jag suttit i styrelsen för
SäkerhetsBranschen och därigenom fått
inblick i pågående arbete. När jag sedan
fick frågan kände jag direkt att det skulle
vara roligt att verka för hela branschen
och vara en samlad kraft för alla som på
olika sätt arbetar med säkerhet, säger
Jeanette Lesslie Wikström lustfyllt.
Lustfylldhet är precis också vad hon
känner inför sin nya roll.
– Visst är det en oerhört intensiv
första tid med otroligt mycket information att sätta sig in i och man får nog ha
tålamod, vilket jag tycker jag har.
KORTARE STARTSTRÄCKA MED BRED
ERFARENHET

Hela 23 år inom säkerhetsbranschen
har Jeanette Lesslie Wikström med sig
i bagaget. Hon har bland annat varit
säkerhetschef för Grand Hôtel, chef för
verksamhetsskyddet för Swedavias 10
flygplatser och vd för 2Secure och bolag
inom Nordic Level Group.
– Framförallt kan jag bidra med förståelsen för alla olika delar inom området
säkerhet. Jag skulle säga att jag jobbat
med hela spektret, från analys, behov
och brandfrågor till lås, larm, kamera,
personskydd och teknik men också de
mjuka värdena.
Den breda erfarenheten menar Jeanette Lesslie Wikström för med sig att hon
lättare kan förstå vad som är viktigt för
de olika medlemsföretagen och att hon
därmed har en kortare startsträcka när
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det kommer till vissa frågeställningar.
– Just grundkunskapen jag har inom
varje område kan jag nog få stor nytta av.
BRANSCHGEMENSAMMA FRÅGOR SKAPAR
NYFIKENHET

Även om Jeanette inte är ny i rollen som
vd är verksamheten som Säkerhetsbranschen driver en ny plattform för
henne att verka på. Men även här finns
det gemensamma nämnare med tidigare
arbetsgivare.
– Grunden är alltid att skapa kundnytta. För Säkerhetsbranschen handlar
det både om slutkunden till våra medlemmar och att skapa nytta för just medlemmarna. Den stora skillnaden handlar om
att det är branschfrågor som blir viktiga
och hamnar
i fokus, inte
enstaka
frågor som
när man är
ansvarig för
en verksamhet.
Det är
också just
detta som
lockar, att ta
tillvara på
medlemmars önskemål och funderingar
och följa händelseutvecklingen i alla olika
frågor som är relevanta för branschen.
Som person uppskattar hon det nya,
oväntade, outforskade och tycker om att
lära sig nya saker. Något som Jeanette
Lesslie Wikström därmed ser mycket
fram emot är att få mer insikt i områden
hon jobbat mindre med.
– Jag känner bara att det ska bli
väldigt kul snarare än att det ska bli en
utmaning, jag tänker inte så, förklarar
Jeanette vidare.

som analyschef för kandidatur som
riksdagsman för Moderaterna och för en
tid sedan möttes vi av nyheten att Joakim
Söderström avgår som vd för att kandidera som riksdagsman för Sverigedemokraterna.
Hur påverkar detta omvärldens syn på
föreningen Säkerhetsbranschen som en
oberoende branschförening?
– Jag tror inte det påverkar. Både
Fredrik Kärrholm och Joakim Söderström har förstått att det skulle bli en
intressekonflikt och därmed lämnat sina
tjänster. Föreningen Säkerhetsbranschen
är politiskt oberoende och därför är det
också så att de inte kunnat vara kvar.
PRIORITERAR RIKTAT ARBETE
MED BRANSCHFÖRBUND

”Aldrig att jag
skulle kunna göra
något halvdant”

KONSEKVENSER AV UTVECKLING

Att hon tillträtt vd-tjänsten som interim
påverkar inte heller hur långsiktigt hon
ser på det arbete hon påbörjat.
– Aldrig att jag skulle kunna göra
något halvdant för att det eventuellt är
tidsbegränsat, jag går in helhjärtat och
med fullt engagemang, något annat finns
inte.
Kan den senaste tidens utveckling i
föreningen Säkerhetsbranschen föra med
sig eventuella konsekvenser – undrar vi.
Fredrik Kärrholm har lämnat tjänsten

”Att kunna stänga och låsa om sig
varje dag när man går hemifrån är
grundläggande och en viktig pusselbit i all säkerhetsverksamhet."

SLR utgör tillsammans med
tre andra branschförbund fyra
delbranschföreningar i Föreningen SäkerhetsBranschen.
Varför anser du att delbranschförbunden är viktiga?
Och varför skulle du säga att
just SLR är en viktig medlem i
Säkerhetsbranschen?

– Alla våra delbranschföreningar bildar en värdefull helhet. Det
grundläggande säkerhetsarbetet består av
flera olika delar och där är låssmedsyrket
en viktig del, säger Jeanette Lesslie Wikström och fortsätter:
– Att kunna stänga och låsa om
sig varje dag när man går hemifrån är
grundläggande och en viktig pusselbit
i all säkerhetsverksamhet. SLR står för
kvalitet, för att alla som verkar inom låssmedsbranschen ska vara auktoriserade
och ha rätt förutsättningar för att kunna
göra ett bra arbete.
Det riktade arbetet med branschförbunden har av naturliga skäl ännu
inte tagit vid. När vi intervjuar Jeanette
Lesslie Wikström har hon precis tillträtt
sin roll, men hon har redan planer på hur
hon tänker framåt.
– Jag vill skapa delbranschföreningsnytta, långt ord, men jag ser fram emot
att få sätta mig in i de frågor som är
viktiga för säkerhetsbranschen och SLR.
När allt lugnat sig efter mina första veckors introduktion kommer jag träffa alla
delbranschföreningar för att gå igenom
prioriterade frågor.

Vill vara en samlad
kraft för hela
branschen
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: SÄKERHETSBRANSCHEN
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Vi fortsätter
att utbilda
säkerhetsbranschen

Från grönt till rött – men
ljuset har inte helt slocknat

Missa inte våra digitala kurser
och temadagar. Säkra din
plats på copiax.se.

Det har gått tjugo år sedan dörrhandtaget Bright handle introducerades. Men formgivaren Alexander Lerviks Assaprodukt drar fortfarande
intresse. Trots att den inte längre produceras.
TEXT: LINUS DAHLBÄCK
FOTO: HELENE PE & ASSA

SALTO DANALOCK
Öppna dörren till ditt smarta hem

Digital nyckel

Enkel installation

Pålitlig säkerhet

Smart hem

SALTO Danalock V3 är ett universellt kompatibelt, smart lås som
installeras på insidan av dörren och ersätter ditt befintliga vred.
Med SALTO Danalock V3 Appen delar du ut digitala nycklar till
familj och vänner - du bestämmer hur länge de ska vara giltiga
och du kan få en notis när någon öppnar din dörr.
Det smarta låset kombinerar fördelarna med ett klassiskt lås och
bekvämligheten med ett digitalt lås - välj om dörren ska öppnas
med mobiltelefon, nyckel eller en kod i Danapad. Kombinera
med en universalmodul så öppnar du även din garagedörr med
mobilen.
Med Danabridge och en smart hub skapar du ditt smarta hem –
med ljusstyrning, larm och låsning.
Är du redo för ett smart och säkert hem?

+46 8 775 87 00
www.saltosystems.se
info.se.@saltosystems.com
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Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter
Visst känner ni igen det? Rött handtag vid upptaget och grönt vid
fritt fram. Alexander Lervik fick idén till det då revolutionerande
dörrhandtaget när han var på plats vid designmässan i Milano
kring millennieskiftet.
– Jag bodde på ett designhotell och slogs då av tanken att allt
var så iordninggjort och snyggt. Förutom lapparna som sätts på
dörrhandtaget och säger ”städa” eller ”stör ej”. Då fick jag en idé
om att det borde kunna byggas in i dörren, och efter lite fundering kom jag fram till att det bästa stället att kommunicera var i
handtaget, säger Alexander Lervik.
Sagt och gjort. Den då 28-årige aspirerande formgivaren satte
sig vid ritbordet för att utveckla sin idé och komma fram till en
design.
– Till en början fokuserade jag främst på hotell, men redan
då fanns badrum och konferensrum med i tanken.

UNOCODE F900

Lås oss få presentera Silcas Unocode F Serien! Denna exklusiva Unocode
F900 är en allt-i-ett-lösning när det gäller att koda och kopiera nycklar
med stil! Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering
samt kvalitetskontroll. Automatisk stängning och öppning av back och
skyddshuv,10” tutchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation
för dubbelsidig märkning på greppet.

VISADES BARA PÅ MÄSSAN

År 2001 bjöds han in till designmässan i Milano för att ställa ut
sina verk. Vid sådana tillfällen är det vanligt att man som designer väljer ut två-tre olika skapelser att visa upp. Men Alexander
Lervik tog beslutet att satsa allt på ett kort – och ställde sig i
montern med bara Bright handle som sällskap.
Ett lyckat drag, skulle det visa sig.
– Det blev tidningsskriverier i hela världen och kunder från
140 länder visade intresse. Det var också flera producenter som
stod och ryckte i det, säger Alexander Lervik med en till synes
omedveten ordvits. Men det var som att handtaget lyste rött, för
ingen av producenterna återkom med något konkret intresse. I
stället bestämde sig en frustrerad Alexander Lervik för att själv
ta tag i uppgiften och startade – tillsammans med en vän – upp
en produktion som utgick från en handtagsproducent i Alingsås
och en elektronikfirma i Bromma.
PRODUKTEN LED AV BARNSJUKDOMAR

Då gick det fort. Första stora ordern var till Stockholmsbörsen
OMX. Men kanske lite för fort, eftersom produkten fortfarande
led av diverse barnsjukdomar.
– En av dem var kabelslitage. Vi var tvungna att ha tunna
kablar för att kunna få igenom dem på handtagssidorna. Men
eftersom det fanns en rörelse i handtaget blev det ett slitage som
gjorde att kablarna efter ett tag gick av.
Låsvärldens regler och normer var också något som var
krångligare att hantera än han på förhand hade trott.
– Vi fick många förfrågningar internationellt och det var först
då vi på riktigt förstod komplexiteten i låsbranschen. När vi
började räkna på det förstod vi att vi inte skulle ha möjlighet att
ensamma ta ut produkten i världen.
Det var då Assa Abloy kom in i bilden.
– Det var en fantastiskt spännande och lärorik resa. De köpte
bolaget och på tre månader flyttade de hela produktionen till sina
egna fabriker i Asien och ökade upp det till en serieproduktion.
FÖR LÅG VOLYM – PRODUKTIONEN LADES NER

Assa Abloy fortsatte med produktionen – om än i mindre mängder – fram till att den lades ner år 2017.
– Det var för små volymer för Assa Abloy. I min designvärld
är 5 000 stora volymer men i Assas lås- och produktionsvärld är
det tyvärr för lite.
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UNOCODE F800
”Han som skapade det lysande dörrhandtaget”, så presenteras Alexander Lervik ibland.

För även om Bright handle hyllats och skrivits om – enligt
Lervik det mest publicerade dörrhandtaget någonsin – är faktum
att man sällan råkar på det nuförtiden.
– Just gällande hotelldörrar krävde Vingcards konstruktion
för stora förändringar. De trodde inte på det tillräckligt mycket,
säger han och fortsätter:
– Och på ett sätt kanske Assa Abloy var fel i och med att det
är en volymproducent. Bright handle hade behövt få en bredare
publik – hade vi fått en producent som varit mer för det segmentet hade den funnits kvar, det är jag övertygad om.

Samma lösning som
sin storebror F900,
men utan kameran
för identifikation av
nyckel och delning.
Automatisk stängning
och öppning av back och skyddshuv, 10” tutchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

UNOCODE F600
På Unocode F600 hittar du automatisk fräsning på kod/kopia, märkning på båda sidor av greppet.
Supersnabb kamera för avläsning
av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning
av skyddshuv, 10” tutchskärm.

”EN SPECIELL PLATS I MITT HJÄRTA”

Även om just Bright handle försvunnit lite från allmänhetens
ögon har principen med självlysande dörrhandtag överförts till
andra produkter. Produkter som kanske är mer anpassade för
massproduktion. Alexander Lervik avhåller sig dock från att bli
bitter.
– Klart att jag blir lite besviken när jag ser det men det tjänar
inget till att gräma sig. Den hjälpte min karriär enormt och gjorde att jag blev ett internationellt namn. Om jag blir presenterad
på en konferens är det ofta som ”han som skapade det lysande
dörrhandtaget”. Det är en produkt som följt mig genom karriären och har en speciell plats i mitt hjärta.
Och enligt Alexander Lervik finns intresset för produkten
fortfarande kvar.
– Det är ganska märkligt. Jag får fortfarande ett antal mejl i
månaden om att man vill köpa den. Det hade så klart varit roligare om den fortfarande producerats men den blev en världsprodukt och det är något speciellt att ha skapat en sådan.

VÄRDET AV BAKGRUNDSKONTROLL SÄKERHETSBRANSCHEN
PÅ DN DEBATT

UNOCODE F400
Automatisk fräsning på kod/kopia.
Supersnabb kamera för avläsning
av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll. Automatisk stängning och öppning av skyddshuv,
10” tutchskärm.

Bakgrundskontrollernas varande är ett viktigt ämne för SLR - Sveriges
Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund och våra medlemmar.
Frågan om att förenkla för företag att utföra bakgrundskontroller är
också något SLR driver i Föreningen Säkerhetsbranschens samverkansråd. För en tid sedan publicerade DN Debatt en debattartikel på
ämnet undertecknad Föreningen Säkerhetsbranschen och nya vd:n
Jeanette Lesslie Wikström.
"I riksdagen hanteras just nu ett förslag från regeringen (proposition
2021/22:59) som, om det röstas igenom, kommer omöjliggöra dagens
bakgrundskontroller. Detta i och med att rättsdatabaser i praktiken
förbjuds, genom att ändra yttrandefrihetsgrundlagen."
Ett lagförslag är alltså på väg att försvåra möjligheten för bakgrundskontroller ytterligare - något SLR och Föreningen Säkerhetsbranschen
ställer sig ytterst frågande till.
"Försvinner möjligheten till bakgrundskontroller minskar inte bara
säkerheten, utan det ökar även risken för diskriminering", det säger
Säkerhetsbranschens vd Jeanette Lesslie Wiksröm.
Debattartikeln går att läsa i sin helhet på dn.se/debatt

SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2022

25

KRÖNIKA | HASSE ARO

SAMARBETE | SÄKERHETSSKÅP

”Det är ju för f-n en pandemi!”
NÄR DEN HÄR TEXTEN publiceras är

allting över. Restriktionerna är borta,
vi får röra oss fritt, gå till jobbet, äta på
restaurang, titta på bio. Det tog två år,
men äntligen är det slut.Det har varit en
bumpig resa. Och, inte helt förvånanHASSE 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 programledare för Stockholm Direkt. Program
ledare för SVTs Trekvart och därefter
för TV3s Efterlyst i drygt 30 år. Har även
arbetat med andra program för TV3 och
Krimkvarten för TV4. Under hösten har
han varit tillbaka i TV-rutan med Efterlyst i TV3. Han har tidigare också suttit
med i styrelsen för Svenska Stöldskydds
föreningen, SSF.
Hobby: Att resa.
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de, har myndigheternas agerande varit
långt ifrån glasklart. Först var det som
en säsongsinfluensa. Ingen anledning
till smittspårning, inte heller allmän
testning. Målet var flockimmunitet och
sen skulle det vara över. Därefter skulle
vi ändå vaccinera oss. Och då skulle allt
vara över. Igen. Absolut inga vaccinationspass. Ja, en spruta till, då. Så var vi
klara. Fast, för säkerhets skull och för alla
andra, ytterligare en spruta. Och - just
det - införa vaccinationspass.
SÅ KOM OMIKRON SOM TYDLIGEN strunta-

de i allt vi gjort, spred sig hämningslöst.
Fast med betydligt mildare symptom.
Och där och då bestämde regeringen att
det var slut. Bara sådär. Jag har, precis
som de flesta andra, tagit mina sprutor,
hållit avstånd, jobbat hemma och blivit
sjuk ändå. Så det är ju inte utan en viss
förvirring man ser tillbaka på den tid
som varit. Frågan är hur vi i ett längre
perspektiv kommer att betrakta den här
pandemin.
Vi lärde ju oss en del intressanta saker.
Till exempel att det går att jobba hemifrån i ganska hög omfattning. Kommer vi
fortsätta med det? Vi gick inte till affären
utan beställde hem mat. Vi tog take-away
istället för att besöka restaurang. Vi
kollade filmer på vår egen tv och såg på
teater via länk.
Kommer det att fortsätta? Nej, jag
tror inte det. Jag tror att vi på kort sikt
längtar tillbaka till allt. Kanske blir det
förändringar längre fram, men just nu
vill vi bara tillbaka. För vi är så trötta på
detta. Jag och min hustru såg den första
vågen som en möjlighet. Vi började träna,
satsade på nyttig mat och trevliga hemmakvällar med goda viner. När tredje
(eller var det fjärde) vågen kom var det
bara vinet som var kvar. Och kilona som
vi förlorat, de smög sig tillbaka igen.
Men en sak tror jag kommer bli
föremål för många debatter, analyser,
rapporter och reportage. Hur lätt är det
att begränsa människors grundläggande
rättigheter? Att de facto begränsa demokratin?
Ja, ganska lätt, visade det sig. Helt utan

protester, tvärtom under stort bifall, fann
vi oss i att inte få mötas, inte få demonstrera, inte få röra oss fritt.
Och i nästa steg dessutom att skaffa ett
vaccinationspass för att få utföra vissa av
våra i grunden självklara rättigheter.
Detta genomfördes helt utan diskussion, snarare kritiserades myndigheterna
för att vara alltför långsamma.
”Det är ju för f-n en pandemi!”
Och det är klart att det finns situationer som kräver beslutsamma åtgärder.
Men dessa måste ju i en rättsstat ha
förankring i lagstiftningen. Vad är vår
demokrati annars värd?
OM VI NU GÅR MED PÅ ATT INSKRÄNKA

vår frihet, ska vi inte kunna vara trygga i
att detta trots allt sker med demokratiska
verktyg? Skulle man tycka. Men det är
inte säkert att det blev så. Inte om man
ska tro Annelie Gunnerstad, adjunkt vid
juridiska institutionen vid Stockholms
universitet. I nättidningen Dagens Juridik
hävdade hon att kravet på vaccinationspasset kan vara olagligt. Och nu blir det
rättsligt finlir. Som ofta när lagstiftningen
diskuteras på en intellektuell nivå.
Det handlar om det som i juridiska
sammanhang kallas för normgivningsmakt. Det vill säga att regeringen med
hjälp av lagstiftning kan ge myndigheter
befogenheter att i vissa fall begränsa de
demokratiska rättigheterna.
Och regeringen stiftade ju Covid-lagen
och utifrån det fattade FHM beslut om
vaccinationspass. Att dessa kunde krävas
för att medborgare skulle få delta i olika
sammankomster. Så långt inga problem.
Men, hävdar Gunnestad, de exempel
på åtgärder som regeringen menade att
Covid-lagen godkände, låg alla långt från
vaccinationspassen. Väldigt långt. Beslutet om passen gick helt enkelt högt över
Covid-lagen. Och var därmed olagliga.
Intressant resonemang.
Om hon har rätt, har vi medborgare i
Sverige fått våra demokratiska rättigheter illegalt begränsade.Det kan jag tycka
är bekymrande. Hoppas vi kommer att
diskutera detta när vi festat klart.
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Marknadens första lärobok
i passerteknik ges ut av SLR
Lärobok i passerteknik utgiven av SLR – Sveriges Lås
och Säkerhetsleverantörers
Riksförbund, blir det första
kompletta fabrikant- och
produktoberoende utbildningsunderlaget inom området
biometri på den svenskspråkiga
marknaden. Med sin bredd är
boken relevant för hela säkerhetsbranschen och alla som
kunskaps- och yrkesmässigt
strävar efter att vara en del av
den. Boken blir också den fjärde
läroboken inom säkerhetsteknikens ämnesbredd som ges ut
av SLR.
TEXT & BILD:
VICTORIA E. KISS NYLUND

Svensk litteratur inom området inbrottslarm och passersystem är ytterst
knapphändig.
– Det finns ett begränsat utbud av
läromedel och läromaterial inom området
på engelska, material som i de flesta fall

är framtagna av tillverkare och fokuserar
på krav i köpprocessen, förklarar Anders
Gustafsson som är en av få som utbildat
inom området i många år och som också
är huvudförfattare till den nya läroboken,
samt en tidigare lärobok utgiven av SLR.
BEHOV AV BRED OBEROENDE ÄMNES- OCH
OMRÅDESKUNSKAP

Samtidigt omfattas det svenskspråkiga
läromedel som finns och används inom
branschen idag endast av installationsteknik och ellära. För installation av
passersystem finns idag enbart produkttillverkarnas och leverantörernas
broschyrer, säljmaterial och manualer.
Dessa redovisar av förklarliga skäl mer av
specifik produktkunskap än tekniskt bred
ämnes- och områdeskunskap. Behovet av
studentlitteratur inom olika säkerhetsrelaterade utbildningar är därmed stort och
många utbildningar och skolor - speciellt
inom YH-utbildningen som omfattar olika säkerhetsutbildningar - saknar många
gånger relevant litteratur.
– Branschens bästa kompetenser har
varit engagerade i arbetet med framtagandet av material och utbildningsunderlag till läroboken i passerteknik, berättar
Benny Jansson, tidigare ordförande i SLR
som också är den som initierat projektet
med framtagandet av boken.
FÖRSTA I SITT SLAG PÅ MARKNADEN

Läroboken i passerteknik avser vara

del av studieunderlaget för alla typer
av utbildningar där man arbetar med
modern säkerhetsteknik. Men också som
kompetensutveckling av låssmeder och
låsmästare, låstekniker och säkerhetstekniker.
– Utvecklingen av biometri går fort
men boken är framtagen på så sätt att
dess innehåll skall ha en lång hållbarhet
och komma branschen till nytta på alla
dess områden, säger Anders Gustafsson.
Boken innehåller ackumulerad relevant bransch- och produktkunskap med
noga utvald spets- och specialistkunskap
på varje teknikområde. Den inkluderar
även detaljerad kunskap för de flesta
av branschens större tillverkare och
leverantörer inom området passerteknik
och passersystem, samtidigt som den
är tillverkaroberoende. Det gör den helt
unik på marknaden idag.
LÄROBÖCKER TIDIGARE UTGIVNA AV SLR

SLR har sedan tidigare givit ut tre läroböcker som alla används inom de flesta
relevanta branschutbildningarna – bland
annat på gymnasiernas låssmedsprogram och en rad YH-utbildningar. Två
av böckerna omfattar området låsteknik
– varav den ena inom ämnet mekanik
och den andra inom elektromekanik –
samt en lärobok i larmteknik. Lärboken i
passerteknik är den fjärde lärobok att ges
ut av SLR.
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För attraktiva
innemiljöer och
krävande utemiljöer
www.dormakaba.se

dormakaba Serie7® och Serie8® – en ny
generation kompromisslösa dörrbeslag
dormakaba Serie7 ® och Serie8 ® är våra mest hållbara dörrbeslag
någonsin. När vi utvecklade serierna hade vi en tydlig vision: att
uppfylla marknadens krav, utan några kompromisser. Resultat
blev stilrent designade trycken och beslag för inom- och utomhusbruk, byggda för tuff och frekvent användning varje dag.

Scanna QR-koden för att utforska dormakaba Serie7® och
Serie8® – två helt nya tryckes- och beslagsserier för attraktiva
innemiljöer och krävande utemiljöer.
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AKTUELLT | CYBERHYGIEN

God cyberhygien ett måste
i säkerhetsbranschen
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80 procent av alla IT-angrepp hade kunnat undvikas om
användarna haft ett större säkerhetsmedvetande. Det räcker
ofta med enkel utbildning. Det har gjorts angrepp mot säkerhetsinstallatörer med kunder inom samhällsviktiga funktioner.
För SLR:s medlemsföretag är cybersäkerheten därför extra
viktig.
TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG
FOTO: ADOBE STOCK & ANNIKA ROGNEBY

– De förvaltar sina kunders information och ansvarar då för
de säkerhetslösningar kunderna har upphandlat. Säkerheten
äventyras om säkerhetsföretagen inte har en egen, gedigen IT-säkerhet, säger Lennart Engvall, vd för C.A.G Engvall Security i
Stockholm.
Angreppet på säkerhetsföretaget Gunnebo, som bland annat
förvaltar data för riksdagen och för försvarsanläggningar, är ett
tydligt exempel på det. 38 000 filer, många belagda med sekretess, laddades upp helt öppet på nätet i augusti 2021.
– Varje angrepp, oavsett omfattning, är en grov brottslig
handling. Och varje drabbat företag är ett brottsoffer, även om
företaget hade kunnat skydda sig bättre, säger Lennart Engvall,
som har ett förflutet inom försvarets kontraspionage.
UPPKOPPLADE PRODUKTER SÅRBARA

SLR:s medlemmar hanterar bland annat kundernas larmkoder,
inpasseringsuppgifter och installationsplaner.
– Dessutom strömmar känslig data genom de applikationer
deras kunder köpt. Alla uppkopplade produkter och applikationer kan innehålla sårbarheter och utgöra en angreppsyta i
systemet, säger Lennart Engvall.
Det har uttryckts oro för att komponenttillverkare i totalitära
stater bygger in spionprogram i komponenterna för mobilnätet
5G. Även säkerhetsinstallatörer och låssmeder ska ha garden
högt, enligt Lennart Engvall:
30
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– Angreppsmetoden kallas för Supply chain attack, där en
sårbarhet förs in via hård- eller mjukvaran. Genom att alltid
välja hård- och mjukvara som är tredjepartscertifierad minskar
risken för den typen av angrepp. SLR kan stötta medlemsföretagen genom rekommendationer eller krav när det gäller valet av
leverantör av hård- och mjukvara.
EN DIGITAL HOTBILD MOT SÄKERHETSFÖRETAG

Det finns enligt Lennart Engvall en digital hotbild även mot
SLR:s medlemmar:
– Hotbilden är densamma som för alla andra som utsätts för
angrepp av organiserad cyberbrottslighet. Men hotbilden kan
variera, beroende på företagens storlek, vilka kunder de har och
vilka tjänster de levererar till dem. Om ett företag får sin hemsida förvanskad är det ingen katastrof. Men det solkar ändå ner
varumärket och påverkar förtroendet för företaget och säkerhetsbranschen, säger han.
Vissa av SLR:s medlemmar har god cybersäkerhet men alltför
många är enligt Lennart Engvall troligen dåligt förberedda.
– Det viktigaste steget är att snabbt ta reda på hur ”landet
ligger”. Vad gör jag bra, vad gör jag dåligt, vad har jag på plats
och vad saknar jag? Med den vetskapen är det betydligt enklare
att börja resan mot ökad säkerhet i cybervärlden.
Säkerheten är en process som kräver ett holistiskt synsätt.
– Den är inte starkare än den svagaste länken. Idag finns det

CHECKLISTA FÖR GOD INDIVIDUELL
CYBERHYGIEN

–SLR-företagen förvaltar kunders information. Säkerheten äventyras om
medlemmarna inte har en egen god IT-säkerhet, säger Lennart Engvall.

heller ingen verksamhet utan IT-stöd. Det gör IT-säkerheten lika
viktig som den fysiska säkerheten. Den baseras i sin tur i stor
utsträckning på elektroniska produkter, allt oftare uppkopplade
mot Internet, säger Lennart Engvall.
Social engineering har blivit ett buzzword eller snarare två.
– Det är ett samlingsbegrepp för de metoder en angripare
använder för att förmå en anställd att föra in skadlig kod i datasystemet. Detta kan ske på olika sätt, som att klicka på en länk,
öppna en bifogad fil, sätta in ett USB-minne etcetera. Det ska
man ALDRIG göra om det råder minsta tvivel om vem som bett
dig göra det, säger Lennart Engvall.
De cyberkriminella organisationerna anlitar skickliga
systemutvecklare och har flera mellanhänder för sin skrupelfria
affärsverksamhet.
– Darknet är nätskurkarnas marknadsplats. Till skillnad från
det publika Internet indexeras inte sidorna i Darknet, så att de
kan nås med sökmotorer som Google, och handeln sker med
kryptovluta1). Det gör det nästan omöjligt att spåra och lagföra
IT-skurkarna. Men vi kan försvåra för dem genom en god cyberhygien, menar Lennart Engvall.

• Värdera din information och ta väl avvägda
beslut.
• Använd inte samma lösenord på flera viktiga
ställen och kontrollera dina inloggningsuppgifter med jämna mellanrum för att se om de
har blivit kapade. Det kan du se på: https://
haveibeenpwned.com
• Kryptera din dator.
• Separera dina nätverk.
• Tänk efter före på sociala medier.
• Gör regelbundet back up på separata media.
• Se till att din dator är kontinuerligt uppdaterad med den senaste programvaran.
• Var kritisk till information generellt. Men
framförallt när informationen verkar för bra
för att vara sann.
• Rapportera incidenter till säkerhetschefen
eller närmsta chef. Det viktigaste är att ta en
skärmdump och i övrigt beskriva incidenten
så tydligt som möjligt: Tid, typ av angrepp,
mot vad och vem. Och om du upplever någon
direkt eller förmodad konsekvens av angreppet.
Källa: C.A.G Engvall Security.

1) Kryptovaluta är en digital valuta utan centralt reglerande instans, där kryptografiska metoder används för transaktionerna.
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Låssmeder
belönade med
kunglig medalj

TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: MARITA OLARS, AXS & PRIVAT

Det är Sveriges konung som pryder "Lilla Belöningsmedaljen". Till Höger ser vi Kjell G Jonnson och
Johan Hellström, stolta innehavare av ovan medalj.

När vi når Johan Hellström för en kommentar berättar han att han mottagit den
ärofyllda medaljen. Provet avlade han
under hösten förra året och ganska snart
därpå fick han veta att han fått ett bra
resultat.
– Det var min pappa, som också är
låssmed, som högtidligt räckte över medaljen till mig, det var väldigt roligt.
Låssmedsyrket går i Johan Hellströms
släkt och han själv har 14 års erfarenhet
av yrket. Sedan september förra året
jobbar han som innesäljare på AXS och
menar att han har stor nytta av sina yrkeskunskaper även i sin roll idag.
– Framför allt är det produktkännedomen jag bär med mig och att jag kan
hjälpa kunderna med vad dom behöver.
KVITTO PÅ DET MAN KAN

För prestationer som sticker ut på gesällprovet kan man, förutom godkänt resultat,
belönas med en kunglig medalj. Johan Hellström från AXS och Kjell G Jonsson är de första
låssmederna i modern tid som tilldelas Hantverksrådets ”Lilla Belöningsmedaljen i silver”.
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Kjell G Jonsson som tidigare varit egenföretagare i samma bransch i många år
berättar att han med åldern har känt att
det skulle vara roligt att faktiskt få ett
kvitto på det man kan. I samma veva tog
han också anställning på Låsspecialisten,
där han nu varit i fem år.
– Jag kände att det är bättre sent än
aldrig, säger han och tillägger:
– Det är en fantastisk känsla att jag

dessutom lyckades så bra på provet, det
känns väldigt kul och jag ser absolut fram
emot att få mottaga medaljen.
Både Johan Hellström och Kjell G
Jonsson siktar direkt vidare mot mästarbrevet. Kjell berättar att han redan bokat
in sig på provet för att ta mästarbrevet.
För både Johan och Kjell handlar gesälloch mästarbrevet om i allra högsta grad
om att förvärva en yrkesstolthet och få
bevis på den yrkeskunskap man besitter.
GODKÄNT DET VIKTIGASTE

Hantverksrådets medalj delas ut i vissa
yrken och bara till de som minst har
betyget 4,5. För ännu högre betyg än
så, nämligen 5,0 belönas man med den
mycket ovanliga ”Stora belöningsmedaljen i silver” – någon sådan har ingen
låssmed mottagit, ännu.
Marita Olars, ansvarig för Gesällbreven på Hantverksrådet gratulerar
låssmedsgesällerna Johan Hellström och
Kjell G Jonsson till fina prestationer.
– Det viktigaste när man skriver ett
gesällprov är så klart att bli godkänd,
resten är ett plus, säger hon och tillägger:
– Branschen vill ju se att du blir godkänd, sen är det väldigt roligt att vissa gör
en prestation utöver det vanliga.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2022

33

SSF INFORMERAR

Vi är Sveriges ledande
lås- och säkerhetsföretag!
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.

ALINGSÅS
BODEN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BROMMA
BROMMA
DANDERYD
ENKÖPING
ENSKEDE
ESKILSTUNA
EKSJÖ
FALKENBERG
FALKENBERG
FALKENBERG
FALKÖPING
FARSTA
FINSPÅNG
FLEN
GNESTA
GUSTAVSBERG
GÄLLIVARE
GÄVLE
GÄVLE
GÄVLE
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
HALMSTAD
HALMSTAD
HANDEN
HANINGE
HAPARANDA
HELSINGBORG
HELSINGBORG
HELSINGBORG
HUDDINGE
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN

Alingsås Lås & Larmservice AB
Låssmeden AB
Borås Lås & Säkerhet
Direct Larm Borås AB
LåsTeam AB
Avarn Alviks Lås AB
Great Security Bromma AB
Täby Danderyds Lås AB (filial)
Certego AB (filial)
Bergs Låsverkstad AB
Certego AB (filial)
Höglandets Lås & Säkerhet
Wikströms lås – Protectum AB
Great Security Sverige AB (filial)
Skrea Lås & Smide AB
Vadsbolås AB (filial)
Farsta Lås AB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Certego AB (filial)
Great Security Mekanik Sthlm AB (filial)
Lås Larmteknik Värmdö AB
Låsab Lås- & Larmservice AB
Certego (filial)
Låscity i Gävle AB
Lås & Nyckel i Gävle AB
Avarn Låsteknik i Göteborg AB
Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB
Låfa, AB
Låset i Centrum HJK AB
Låsinväst Svenska AB
Låssmeden S Alexandersson AB
Låsspecialisten AB
Martin Mattson & Co Eftr AB
SafeTeam i Sverige AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Certego AB (filial)
Södra Vägens Låsservice AB
Halmstad Låsservice AB
Lås & Larmspecialisten AT AB
Brandbergens Låshörna AB
Haninge Lås AB
Gränslås Service AB
Avarn Lås-Aktuellt AB (filial)
Lås & Trygghet AB
Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB
Lås-Arne Malmström AB
Aspuddens Lås - Låstjänst HB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (filial)
Certego AB (filial)
Västberga Lås AB

www.alas.se
www.lassmedboden.com
www.lasochsakerhet.se
www.directlarm.se
www.lasteam.se
www.avarnsecurity.se
www.greatsecurity.se
www.tabydanderydlas.se
www.certego.se
www.bergslas.se
www.certego.se
www.hoglandetslas.se
www.protectum.nu
www.greatsecurity.se
www.skrealas.se
www.vadsbo.se
www.farstalas.se
www.bbgruppen.se
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.laslarmteknik.se
www.lasab.se
www.certego.se
www.lascity.se
www.nyckel.nu
www.avarnsecurity.se
www.gbglas.se
www.lafalas.se
www.lasetgbg.se
www.lasinvast.se
www.lassmeden-sa.se
www.lasspecialisten.com
www.martinmattsson.com
www.safeteam.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.sodravagenslas.se
www.halmstad-lasservice.se
www.las-larm.com
www.lashornan.se
www.haningelas.se
www.avarnsecurity.se
www.las-trygghet.se
www.obergs.com
www.las-arne.se
www.lastjanst.com
www.bbgruppen.se
www.certego.se
www.vastbergalas.se

HÄRNÖSAND
HÄSSLEHOLM
HÖRBY
JOHANNESHOV
JÄRFÄLLA
JÄRFÄLLA
JÖNKÖPING
KALMAR
KARLSHAMN
KARLSKOGA
KARLSKRONA
KARLSKRONA
KARLSTAD
KATRINEHOLM
KIRUNA
KISTA
KRAMFORS
KRISTIANSTAD
KRISTIANSTAD
KRISTINEHAMN
KUMLA
KUNGSBACKA
KUNGSHAMN
KÖPING
LERUM
LIDINGÖ
LIDKÖPING
LINDESBERG
LINKÖPING
LINKÖPING
LULEÅ
LUND
LUND
LUND
LYCKSELE
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MARIEFRED
MARIESTAD
MARKARYD
MJÖLBY
MOTALA
MÄRSTA
MÖLNDAL
MÖLNDAL
MÖLNDAL
NACKA

Nylunds Lås & Larm AB
Hässleholms Låssmed AB
Allans Lås & Larm AB
Sickla Låsteknik AB
Järfälla Låsservice, AB
Norrlås, AB
Yxhage Lås & Europalarm AB
WB Lås AB
Avarn Lås-Aktuellt AB (filial)
Ekbergs Låsservice eftr AB
Creab Säkerhet AB
Karlskrona Låsservice AB
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (filial)
Låssmeden i Kramfors AB
Citylåset AB
Certego AB (filial)
Låsmästarn i Värmland AB
Certego AB (filial)
Kungsbacka Lås & Säkerhet
Dalek Lås & Larm AB (filial)
Certego AB (filial)
Lerums Lås & Larmservice, AB
Lidingö Lås & Larm AB
Vadsbolås AB (filial)
Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
All-Round Låsservice AB
Certego AB (filial)
Great Security Sverige AB (filial)
Norrskydd AB (filial)
Bengtssons Låsservice AB
Låscentralen E. Borgström AB
Avarn Lås-Aktuellt AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Certego AB (filial)
Mälardalens Säkerhetscenter AB
Vadsbolås AB
Säkerhetstjänst i Markaryd AB
Axet Lås i Mjölby AB
Certego AB (filial)
Nyckellås AB
Mölndals Låsservice AB
Paralarm AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Great Security Nacka AB

www.nylundslas.se
www.hlmlassmed.se
www.allanslas.se
www.sicklalasteknik.se
www.jarfallalasservice.se
www.norrlas.se
www.yxhage.se
www.wblas.se
www.avarnsecurity.se
www.ekbergslas.se
www.creab.se
www.kna-las.nu
www.certego.se
www.certego.se
www.certego.se
www.bbgruppen.se
www.lås-smeden.se
www.citylaset.se
www.certego.se
www.lasmastarn.se
www.certego.se
www.lasochsakerhet.se
www.dalek.se
www.certego.se
www.lll.se
www.lidingolas.se
www.vadsbo.se
www.bbgruppen.se
www.certego.se
www.certego.se
www.allroundlas.com
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.norrskydd.se
www.bengtssonslasservice.se
www.lascentralen.se
www.avarnsecurity.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.sakerhetscenter.eu
www.vadsbo.se
www.sakerhetstjanst.se
www.certego.se
www.molndalslas.se
www.paralarm.se
www.safeteam.se
www.greatsecurity.se

SLR AUKTORISATION
Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget uppfyller de krav som
SLR och SSF gemensamt tagit fram. Bland annat ska det finnas bevis på
yrkeskunskap genom mästar- och gesällbrev, SLR:s 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 organisationer inom alla branscher och verksamheter. Den inne
håller åtta huvudämnen:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning

Lås & Nycklar i Norrköping AB
Låssmeden i Norrköping AB
Norrköpings Låsverkstad AB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (filial)
Certego AB (filial)
Norrtälje Låsservice AB
Spaak Säkerhet AB
Nybro Lås AB
Great Security Mekanik Sthlm AB (filial)
Södertörns Lås AB
Sjögrens Lås & Brandskydd AB
Caverion AB
Vadsbolås AB (filial)
Stanley Security Sverige AB
Axlås Solidlås AB (filial)
Vadsbolås AB (filial)
Låsteam AB (filial)
Gerts Lås & Larm AB
Sollentuna Lås AB
Råsunda Säkerhetsentreprenad AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Spånga Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Axlås Solidlås AB (filial)
Axlås Solidlås AB
Bravida Säkerhet AB
Corells Lås AB
Hornsplans Lås AB
Karla Låsservice AB
Kungsholms Låsservice AB
Kungslås AB
Lindells Låsservice AB
Låsborgen AB
Låscentrum AB
Låskomfort AB
Låskompetens i Stockholm AB
Låsmakarna AB
Låsman AB
Låssmeden FGJ AB
Låssnabben AB
Låsteam AB (filial)
Nybergs Lås AB
Great Security Mekanik Sthlm AB (filial)
S:t Erik Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Stockholms Låsservice City AB
Storstadens Lås HB
Söderlås vid Ringen AB
Södermalms Lås AB
Certego AB (filial)

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 innehåller även
lagkraven på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för kompetensförsörjning och kravet på en övergripande verksamhetsbeskrivning.
CERTIFIERING

• Ständiga förbättringar
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRTÄLJE
NORRTÄLJE
NYBRO
NYKÖPING
NYNÄSHAMN
OSKARSHAMN
PITEÅ
SKARA
SKARPNÄCK
SKÄRHOLMEN
SKÖVDE
SKÖVDE
SOLLENTUNA
SOLLENTUNA
SOLNA
SPÅNGA
SPÅNGA
STENUNGSUND
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STRÄNGNÄS

VAD ÄR ISO 14001?
ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåller de viktigaste kraven för
att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom
organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

www.lasonycklar.se
www.lassmeden.se
www.norrkopingslasverkstad.se
www.bbgruppen.se
www.certego.se
www.ntjlas.se
www.spaaksakerhet.se
www.nybrolas.se
www.greatsecurity.se
www.sodertornslas.se
www.sjogrenslas.com
www.caverion.se
www.vadsbo.se
www.stanleysecurity.se
www.axlassolidlas.se
www.vadsbo.se
www.lasteam.se
www.gertslas.se
www.sollentunalas.se
www.rasundalas.se
www.safeteam.se
www.spangalas.se
www.safeteam.se
www.axlassolidlas.se
www.axlassolidlas.se
www.bravida.se
www.corellslas.se
www.hornsplanslas.se
www.karlalas.se
www.kungsholmslas.se
www.kunglas.se
www.lasborgen.se
www.lascentrum.se
www.laskomfort.se
www.laskompetens.se
www.lasmakarna.se
www.lasman.se
www.lassnabben.se
www.lasteam.se
www.nybergslas.se
www.greatsecurity.se
www.stlas.se
www.safeteam.se
www.sthlmslas.se
www.storstadenslas.se
www.soderlas.se
www.sodermalmslas.se
www.certego.se

Vissa certifieringar avser företag, andra deras ledningssystem och vissa
avser enskilda personer. 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 företags- eller systemcertifiering.
Certifiering av ledningssystem, produkter och personer för SLR företag
görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) certifieringsorgan, så kallad
tredjeparts-certifiering.

SUNDBYBERG
SUNDBYBERG
SUNDSVALL
SUNDSVALL
SÄVEDALEN
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
TRELLEBORG
TROLLHÄTTAN
TROLLHÄTTAN
TYRESÖ
TÄBY
TÄBY
UDDEVALLA
ULRICEHAMN
UMEÅ
UMEÅ
UMEÅ
UPPLANDS VÄSBY
UPPLANDS VÄSBY
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UTTRAN
VALLENTUNA
VARBERG
VARBERG
VIMMERBY
VISBY
VÄLLINGBY
VÄNERSBORG
VÄRNAMO
VÄSTERÅS
VÄSTERÅS
VÄSTERÅS
VÄSTERÅS
VÄSTRA FRÖLUNDA
VÄSTRA FRÖLUNDA
VÄXJÖ
YSTAD
ÄNGELHOLM
ÖREBRO
ÖREBRO
ÖREBRO
ÖRNSKÖLDSVIK
ÖRNSKÖLDSVIK
ÖSTERSUND

Låspunkten AB
Great Security Mekanik Sthlm AB
Byggbeslag AB, Låsavd.
Lås & Maskinservice AB
Avarn Låsteknik i Göteborg AB (filial)
Axlås Solidlås AB (filial)
Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial)
Certego AB (filial)
Telge Lås & Nyckel AB
Isgrens Lås AB
Dalek Lås & Larm AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Tyresö Låsservice AB
Ensta Lås AB
Täby Danderyds Lås AB
Rikstvåans Låsservice AB
Perssons Låsservice AB
Norrskydd AB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Certego AB (filial)
Great Security Mekanik Sthlm AB (filial)
Väsby Lås & Alarm AB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Certego AB (filial)
Låsservice i Mälardalen AB
Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB
Täby Danderyds Lås AB (filial)
Great Security Sverige AB
Låsservice i Varberg
Lås & Nyckelservice Vimmerby
Visby Lås & Nycekltjänst AB
Garantilås i Stockholm AB
Puttes Lås & Nyckelservice AB
Låsservice i Värnamo AB
Lundkvist Lås & Nycklar AB
Certego AB
Finlarm AB
Låscenter i Västerås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Avarn Låsteknik i Göteborg AB
Certego AB (filial)
Skåne Lås, AB
RA Låshuset AB
Axet Låsservice AB
Lås & Säkerhet i Örebro AB
Certego AB (filial)
Norrskydd AB (filial)
Övik Låsteknik AB
Gärdin & Persson - Fresks Försäljning AB

www.laspunkten.se
www.greatsecurity.se
www.byggbeslag.se
www.lasomaskin.se
www.avarnsecurity.se
www.axlassolidlas.se
www.sakerhetscenter.eu
www.certego.se
www.isgrens.se
www.dalek.se
www.safeteam.se
www.tyresolas.se
www.enstalas.se
www.tabydanderydlas.se
www.rikstvaanslas.com
www.norrskydd.se
www.byggbeslag.se
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.vasbylas.se
www.bbgruppen.se
www.certego.se
www.lsim.se
www.botkyrkalas.se
www.tabydanderydslas.se
www.greatsecurity.se
www.lasserviceivbg.se
www.lasochnyckelservice.se
www.visbylas.se
www.garantilas.se
www.varnamolasservice.se
www.lundkvistlas.se
www.certego.se
www.protectyou.se
www.lascenter.se
www.safeteam.se
www.avarnsecurity.se
www.certego.se
www.skanelas.se
www.ragruppen.se
www.axet-las.se
www.lassakerhet.se
www.certego.se
www.norrskydd.se
www.lasteknik.com
www.gardinpersson.se

NYHETER | BRANSCHEN
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800 000 kr till fortsatt utveckling av
branschvalidering för låssmedsyrket
I februari beviljades SLR - Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund i samarbete med Industriarbetsgivarna
ett statligt bidrag på 800 000
kronor för det fortsatta arbetet
med utvecklingen av branschvalidering för låssmedsyrket.
En omfattande utbildningssatsning som nu går in i genomförandefasen.
TEXT & FOTOMONTAGE:
VICTORIA E. KISS NYLUND

36

SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2022

– Statsbidraget möjliggör för oss att
arbeta vidare med och i praktiken testa
vår valideringsmodell för att säkerställa
vilka kompetenser som krävs för yrket
låssmed, förklarar Thorbjörn Hellman,
ansvarig för kompetensförsörjning på
SLR.
Det beviljade stödet är det tredje
steget i arbetet att ta fram en branschvalideringsmodell för låssmedsyrket. Det
första steget har handlat om att specificera kraven för vad en låssmed gör och
vad branschens krav är på den samma.
Steg nummer två har varit att utveckla
metoder och modeller för hur man ska
branschvalidera. Att validera innebär i
det här fallet, lite förenklat, att titta på en
persons kompetenser med hänsyn till den
kompetensstandard man tagit fram; man
kvalitetskontrollerar, eller rättare sagt
stämmer av kompetenserna på olika sätt.

www.steplock.se

250

– I detta nästa tredje steg, testar vi
praktiskt modellerna vi redan tagit fram i
skarpt läge, säger Thorbjörn Hellman och
tillägger:
– Vi utvärderar helt enkelt vår modell
utifrån de pilotprojekt vi nu ska initiera
och genomföra.

kg

listtryck
250 kg listtryck

SAMARBETE MED UTVALDA BRANSCHER

Satsningen går in i en genomförandefas
med start i september 2022, fram till dess
fortskrider arbetet med att ta fram de
utvecklingsaktiviteter som pilotprojekten
skall bestå i. Thorbjörn Hellman förtydligar att det kommer röra sig om samarbete
med ett antal utvalda arbetsgivare inom
branschen. Sammanlagt har Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, i den här
utlysningen fördelat närmare 6,7 miljoner
kronor till utveckling av branschvalidering inom olika yrken.

HPR® – Preload-serien har
optimerad prestanda
•
•
•
•
•

250kg listtryck för en driftsäker funktion
1200kg brytstyrka
Förbättrat väderskydd
Fabrikstestad till 1 500 000 cykler
Skydd mot manipulation

STEP 40/90
Preload HPR

STEP 92
Preload HPR

När det måste fungera.

REPORTAGE | KARRIÄR
ALVA ANDERSSON:

”Jag skulle säga att
seriositet faktiskt är en av
de viktigaste egenskaperna, och att man ska kunna
ta folk"

Ombytta roller på framgångsresan genom branschen
Fyra år har gått sedan Säkerhetsinstallatören skrev om låsläraren Jimmy Granéll och
låssmedseleverna på praktiska gymnasiet i Örebro. Sedan dess har mycket hänt. När
låsfirman den forna eleven Alva Andersson numer jobbar på var i behov av en låssmed
ringde hon sin gamla lärare. Jimmy Granéll hoppade in som tekniker och plötsligt var
hans före detta elev hans arbetsledare.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: JIMMY GRANÈLL & ARKIV

jag redan då tyckte det var roligt.
Under sin praktiktid i butik blev hon
dock lite stressad över alla stift när hon
skulle prova lägga cylindrar.
– Jimmy sa då att jag en dag skulle
sitta och göra detta dagligen, där och då
kunde jag inte i min vildaste fantasi tro
att han skulle få rätt, men så blev det,
säger en leende Alva.
ÄNNU ROLIGARE MED MER KÖTT PÅ
BENEN

Att lägga cylindrar är idag en självklar
del av Alvas arbete med ansvar för
butiken och nu för tiden kan uppgiften knappast stressa henne.
– Jag har vuxit in i min roll och det
är Jimmy definitivt en stor del i eftersom han alltid uppmuntrade alla oss
elever till att tro på oss själva, säger
Alva och fortsätter:
– Nu när man har mer kött på benen märker man också att man tas emot
bättre av kunderna, säger hon konstaterande.
Jobbet blir av den anledningen roligare för varje dag. Alva fortsätter att lära
sig nya saker dagligen och menar att det
också blir mer sporrande när man vet vad
man pratar om. En stor del av yrket som
låssmed som det inte talas om särskilt

”Det är underbart att se hur mina
gamla elever gått från att vara

tonåringar till vuxna jämlikar”

FRÅN TONÅRINGAR TILL VUXNA JÄMLIKAR

Vidare berättar Jimmy Granéll att det
varit extra roligt att jobba med Alva ock38
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tiden i skolan och från att ha haft Jimmy
som lärare.
Det var under sin praktiktid som Alva
fick vara med i butik för första gången
och hon minns än idag Jimmys ord.
– Han sa det klassiska, att kunden alltid har rätt. Det tänker jag på i alla mina
kundmöten. Sen peppade Jimmy mig
mycket att jag skulle vara i butik eftersom

frekvent, menar Alva är kundkontakten.
– Jag träffar många olika människor
varje dag och det har också fått mig att
utveckla mig själv.
Det är bara att konstatera att mognadsprocessen går fort utanför skolan.
– Det är nåt att komma ny i branschen
och vara just den nya i många år, men
hon har snabbt skapat sig respekt och
det tycker jag är otroligt beundransvärt,
säger Jimmy Granéll.
– Att så tidigt i livet som Alva är nu få
ansvar för en hel låsbutik det kallar jag
snabb karriärsutveckling, tillägger han.
Alva själv menar att hon haft möjligheten att komma så här långt i branschen
tack vare att många företag är beredda att
satsa på ungdomar.
– Jag har bara upplevt öppna dörrar,
att företagen gärna släpper in och ger
ungdomar som gått gymnasieutbildning
en ärlig chans och jag tror det är viktigt
att man gör det för att kunna fylla på med
kompetens. Vi är många unga som vet att
vi vill vara en del av låssmedsyrket och
branschen.
POSITIV INSTÄLLNING TILL UTMANINGAR

Om Alva fick rekommendera yrket till

Pr

aktiska
Gymnasie
någon skulle hon utan tvekan göra det.
t Örebro
– Låssmedsyrket tror jag passar många
fler än vad man kanske tror. Jag skulle
säga att seriositet faktiskt är en av de
viktigaste egenskaperna och att man
ska kunna ta folk. Alla människor har
en relation till lås och det gör också att
man träffar väldigt många olika sorters
människor. Ibland får man verkligen
öva på tålamodet och det är lärorikt.
Jimmy Granéll håller med.
– Det finns nog inget jobb som är Jim
my få
för alla men den bredd på kompeatt ocks r blivande låssm
tens som behövs i branschen gör att – Att
å växa s
få betyda
om män eder
någo
som med
många fler skulle kunna hitta sin
människ t både
niskor
a och
lärare är
nisch eller specialområde, förklarar Det sägerenJimstmarykGrupplevelse.
lärare på
anéll,
hantverk
sp
han och fortsätter:
met vid
Praktiska rogramGymnasi
Ör
et
– I slutändan jobbar vi med och Däebr roun. derv
Ett stimu
lerande
isar han
lärarjob
blivande
ni
o
b
låssmed
bland andra människor, kunder,
er. Men lä
rarrollen
handlar
Praktiken
lika myc
trappas
om att m
upp
ke
kollegor och leverantörer. Vi ställs och in otivera, engage t
tressera
ra
el
everna so
att unde
ofta inför utmanande problem
m
rvisa dem
.
som kräver kreativa lösningar
utan att kliva över de gränser
10 |
och regler som finns. Att ha en
positiv inställning till de utmaningar
Så här s
åg det u
t när vi s
hans ele
man ställs inför och vara kreativ är nog
krev om
ver 2018
Jimmy o
.
de viktigaste egenskaperna för att trivas
ch
och få framgång i branschen.

IBRAHIM.

så för att på nära håll kunna se hur hon
vuxit i sin roll och axlat ett stort ansvar
sedan skoltiden.
– Det är underbart att se hur mina
gamla elever gått från att vara tonåringar
till vuxna jämlikar.
Alva Andersson själv är inte sen att
hålla med Jimmy Granéll om sin egen
utveckling.
– Jag bär med mig väldigt mycket från

FOTO: NIC
KI

Idag driver Jimmy Granéll egen verksamhet med fokus på utbildningar och
som frilansande supporttekniker. Det var
också utifrån det sistnämnda som han
i höstas fick ett telefonsamtal från sin
gamla elev Alva Andersson, 21, som mitt i
pandemin var en tekniker kort.
– Vi har hållit kontakten hela tiden,
jag gör gärna det med mina gamla elever,
det är spännande att se var de tar vägen,
säger Jimmy Granéll entusiastiskt.
Alva Andersson har idag en
arbetsledande roll som bland
annat handlar om att fördela
teknikernas uppdrag och att ha
huvudansvaret för den lås- och
säkerhetsbutik där hon jobbar.
– Jag tog studenten 2019 och
fick på en gång anställning på
den firma jag hade min praktik.
Sen flyttade jag och då var
det faktiskt via min gamla klasskompis
- som hade sin praktik på min nuvarande arbetsplats - som jag fick veta att de
behövde en person i butiken, och här är
jag idag, säger Alva Andersson glatt.

– Jag har bara upplevt öppna dörrar, att företagen gärna släpper in och ger ungdomar som gått gymnasieutbildning en ärlig chans, säger Alva
Andersson. Kollegan och den forna läraren Jimmy Granéll är stolt över sin gamla elev som snabbt klättrat i branschen.
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Arbetslivet
väntar - nio
låssmeder
står redo

KRÖNIKA | MARKUS LAHTINEN

”Osäkerheten tycks inte handla så mycket
om själva tekniken”

Peter Nordin

Nyligen avslutade nio elever låssmedsutbildningen via Movant genom SLR. Säkerhetsinstallatören passade på att prata lite extra med
två av eleverna. Både Rodrigo De La Fuente
och Peter Nordin valde att gå låssmedsutbildningen efter att de jobbat i andra branscher en
längre tid av sina liv, ett beslut de är väldigt
glada över idag.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: JESSICA DAHLIN

Hur känns det att ha gått klart låssmedsutbildningen?
– Det känns härligt! Att äntligen kunna genomföra en
utbildning för ett yrke som är lärande livet ut, det har varit
viktigt för mig, säger Rodrigo De La Fuente.
– Självklart känns det bra men för mig har det också varit
en stor omställning då jag arbetat utomlands som dykinstruktör de senaste 15 åren, förklarar Peter Nordin och fortsätter:
– Jag valde den här branschen för att jag ville välja en
bransch som inte riskerar att försvinna och ett yrke man kan
hålla på med resten av livet.
Varför valde du att gå låssmedsutbildningen?
– Jag har aldrig avslutat en utbildning tidigare. Tyvärr har
jag saknat lusten och viljan, men efter tio år inom äldreomsorgen tog det stopp för mig. Utvecklingen och passionen stannade av och jag behövde göra något som jag själv ville, säger
Rodrigo De La Fuente och tillägger att han därmed valde just
låssmedsutbildningen.
– Jag fattade snabbt tycke för yrket när jag läste om det
och kände att det där småpillet som jag tyckt om, även i mitt
yrke som dykinstruktör, kunde fortsätta utvecklas, säger Peter
Nordin som också betonar att han tidigt fick en känsla av att
det var en trygg bransch att utbilda sin inom.
40
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Rodrigo De La Fuente

Vad har varit bra och vad har varit mindre bra under utbildningen?
– Utbildningen gör att du direkt får in en fot genom branschen. Jag tänker mig att det annars kanske skulle vara svårt i
min ålder, säger Peter Nordin och fortsätter:
– Det som varit mindre bra är nog att det var svårt att hitta
praktikplats mitt i pandemin, där hade jag dock tur som fick
praktik på Lås och Larmteknik på Värmdö där jag också bor.
– Det bästa för min del tycker jag har varit att man tagit hänsyn till alla elevernas nivå, det har gjort att man fått utvecklas
individuellt i sin egen takt, förklarar Rodrigo De La Fuente som
tillägger att han inte kan komma på något som varit mindre bra
eller dåligt, förutom den rådande situationen med pandemin
som försvårat det mesta i tillvaron.

I EN UNDERSÖKNING SOM JAG GJORDE

SAMTIDIGT FINNS DET SÅKLART

för cirka tolv år sedan svarade svenska
låssmeder att försäljningen av så kallade
smarta elektro-mekaniska låssystem då
utgjorde cirka 10-30% av deras omsättning – samtidigt som de även såg en
betydande potential kring den framtida
tillväxten på området. Jag är inte riktigt
säker på hur dessa siffror utvecklats
under de år som gått sedan jag gjorde studien, men undersökningen handlade om
ett tema som jag berörde i förra krönikan
- nämligen teknikutveckling. Denna gång
tänkte jag uppehålla mig kring den något
kortare sikten.

exempel på motsatsen; exempel där
teknikutvecklingen gått framåt i en
betydligt raskare takt än förväntat.
Skiftet från analoga spegelreflexkameror
mot digitala kameror gick på några år.
Apples ambition att plocka en procent av
enhetsförsäljningen av mobiltelefoner i
samband med lanseringen av sin iPhone
2007 dömdes kategoriskt ut av precis alla
branschexperter och konkurrenter som
orealistiska. Några år senare hade de
med råge tystat alla kritiker och är idag
världens högst värderade bolag.

ETT AKTUELLT EXEMPEL PÅ EN föreslagen

mycket om själva tekniken utan snarare
om den kringliggande tidsaspekten och
svaret är oftare att det tar betydligt längre
tid för kunderna att anpassa sig än vad
som först görs gällande. När jag tänker
kring teknikutveckling återkommer jag
ofta till tekniktänkaren Roy Amaras
insikt om att vi ofta överskattar teknikmöjligheterna på kort sikt men underskattar teknikens genomslag på lång sikt.
Förutom att de flesta förmodligen håller
med om att så är fallet, är det värt att
fundera på innebörden av vad han säger.
Vid närmare eftertanke tycks Roy indirekt mena att det är bättre att i stället titta
tillbaka några år för att på så sätt se vilka
teknikinnovationer som ligger i någon
form av radioskugga – det vill säga de
innovationer som haft sin inledande hajp
men som i det fördolda förbättras och
kalibreras och som om några år kommer

teknikutveckling var när Facebook i
slutet av förra året bytte namn till Meta
och samtidigt passade på att lansera sin
framtidsvision om ett så kallat Metaversum, som förmodas bli en virtuell plats
som sträcker sig bortom dataspelsvärden.
Tanken är att det ska bli en virtuell plats
där vi vistas, möts, umgås, köper och
säljer mark, hus och handlar med olika
varor och tjänster. Den internationella
affärspressen har inte låtit vänta på sig att
slå mynt av Metas framtidsvision. Några
år innan var det trendigt att tala om
möjligheterna kring artificiell intelligens
och maskininlärning. Och något år innan
dess var det kvantdatorer som beskrevs
ligga runt hörnet. Någon kanske även
minns årets julklapp 2016? Det var nämligen året när VR-glasögonen förmodades
slå igenom på bred front.

OSÄKERHETEN TYCKS INTE HANDLA så

kan tänkas göras comeback när vi minst
anar det.
VIDARE ÄR DET OFTA EN ANVÄNDBAR

tanke att vara observant på teknik som
följer med i människors redan existerande beteenden, då den ofta har bättre
odds att lyckas än teknik som bryter
mot våra etablerade beteendemönster.
Metas Metaversum och VR-glasögonen
är två exempel på teknik som griper in i
vårt beteendemönster på sätt som inte är
naturligt för oss, vilket gör att det är två
teknikområden som jag tror kommer ta
betydligt längre tid att etablera sig än vad
som nu förutspås.
OM SMARTA ELEKTROMEKANISKA låssys-

tem fått det breda genomslag som branschens aktörer hoppades på runt 2010 vet
sannolikt ni bättre än jag, men det är nog
ingen långsökt tanke att tro att utvecklingen kring dessa smarta elektromekaniska låssystem inte riktigt följt den där
påhittade linjära uppåtlutande förhoppninsgskurvan från 2010. Förmodligen
har det mer liknat
en snitslad bana
enligt principen
två steg framåt
och ett steg bakåt, där en skynda
långsamt-attityd
sannolikt betalat
sig ganska
bra.

Vill du jobba inom låssmedsyrket nu efter avslutad utbildning?
– Jag vill pensionera mig inom yrket, säger Rodrigo De La
Fuente som tillägger att han just nu är anställningsbar.
– Lås- och säkerhetsföretag runt om Stockholmstrakten får
gärna höra av sig, säger han glatt.
– Jag hade tur och fick direkt jobb på min praktikplats, så
jag jobbar på Lås och Larmteknik på Värmdö nu och jag tänker
också sikta hela vägen till pension. Jag har redan ögonen på både
gesäll- och mästarbrev, säger Peter Nordin avslutningsvis.

MARKUS LAHTINEN

Bor: Malmö.

projekt angående digitaliseringen av
branschen. Arbetade då nära säkerhetschefer
för att analysera hur branschen skulle påverkas.
Började 2015 intressera sig för kameraövervakning och har genomfört ett flertal opinionsundersökningar och andra forskningsuppdrag på
ämnet.

Karriär: Kom in i säkerhetsbranschen via ett

Hobby: Nyheter, böcker, sport och resor.

Född: 10 oktober 1975.
Familj: Fru.
Gör: Säkerhets- och teknikforskare vid Lunds
universitet.
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DORMAKABA LANSERAR NYTT
KONCEPT INOM DÖRRBESLAGNING
Dormakaba lanserar två helt nya serier dörrbeslag som ska vara anpassade efter marknadens behov. Med Dormakaba Serie7® och Dormakaba
Serie8® vill man sätta en ny standard för stilrena och ytterst tåliga trycken och beslag som dessutom uppfyller tuffa miljö- och allergikrav.
Genom Serie7 och Serie8 ges möjlighet att genom kombinationer av beslag se att rätt produkt sitter i rätt dörrmiljö och att användaren får
en anpassad lösning utifrån hur dörren kommer att användas. ”Konceptet bygger att det ska vara enkelt att välja rätt beslag till sitt projekt
med utgångspunkt i funktion”, säger Anders Birgersson, teknisk produktchef Architectural Hardware på Dormakaba. Dormakaba Serie7® – för
attraktiva innemiljöer och Dormakaba Serie8® – för krävande miljöer Trycken och beslag i Serie7 har tagits fram för olika dörrmiljöer inomhus.
Flera trycken finns i två utföranden – med eller utan returfjäder – för dörrar som öppnas och stängs med olika intensiv frekvens. Serie8 har utformats för att stå emot väder och vind utomhus men också krävande dörrmiljöer inomhus, såsom exempelvis badhus med risk för korrosion.
Produkterna som är av rostfritt stål, har ytbehandlats med PVD (Physical Vapor Deposition) och uppfyller grade 5, det tuffaste korrosionskravet enligt standard EN 1670, det innebär 480 timmar i konstant saltvattendimma, vilket är dubbelt så länge som grade 4.

42

EAN STANDARD PÅ SALTOS
PRODUKTFÖRPACKNINGAR

ULF DAHLGREN BLIR PERMANENT VD FÖR COPIAX

SALTO Systems har infört EAN13-standardiserade streckkoder i sina
produktförpackningar som svar på önskemål från partners och distributörer. EAN-koden är en 13-siffrig streckkod som används internationellt
för att identifiera varje produkt. International Article Number (även känd
som European Article Number eller EAN) är en standard som beskriver en
streckkodssymbologi och ett
numreringssystem som används i den globala handeln för att identifiera
en specifik Salto-produktmodell, i en specifik förpackningskonfiguration, med ett unikt artikelnummer. Användningen av EAN-koder för alla
Salto-produkter kommer att göra det möjligt för partners och installatörer att identifiera och distribuera Salto-produkter och minska felmarginalen i sina egna kanaler.

Ulf Dahlgrens interimsuppdrag som vd för Copiax, blir från 1 februari på
permanent basis. Ulf Dahlgren tillträdde som interim vd, 1 juni 2021. Ulf
Dahlgren har en lång bakgrund i och utanför säkerhetsbranschen för
företag som bland annat Certego, Caverion och Tikkurila. ”Jag har varit i
många bolag med just avgränsade uppdrag, så det här är trendbrytande
för mig. Orsakerna är flera men Copiax har verkligen visat sig vara ett företag jag trivs med på många plan. Det handlar bland annat om storleken
på bolaget, organisationen och den starka kultur som råder i bolaget; en
kultur som i många stycken alltid handlar om att sätta kunden i första
rummet. Därtill är det förstås roligt att driva ett framgångsrikt och framåtlutat företag, vilket jag upplever att Copiax är”, säger Ulf Dahlgren.
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ACCESSY FLYTTAR IN I SMARTA
KLOCKORNA
I slutet av 2021 släppte Accessy apparna för smarta klockor
som gör att Accessys användare nu kan öppna sina dörrar
direkt från handleden. Mobilbaserad öppning av dörrar har
under det senaste året vuxit rejält. Fastighetsbranschen
såväl som bilindustrin ser fördelarna med att slippa de fysiska nycklarna, taggarna eller korten. Med de nya apparna
är Accessy först ut att även inkludera de smarta klockorna
som nyckel. ”Det här är nästa naturliga steg i utvecklingen.
Accessy ska finnas på de plattformar som växer, exempelvis de smarta klockorna”, säger Håkan Eriksson, VD för
Accessy. I slutet av december blev appen godkänd för både
Apple och Google. Den nya appen för smarta klockor är ett
komplement till mobilappen, men de viktigaste funktionerna finns där, som att exempelvis kunna skapa favoriter
bland de dörrar man oftast behöver låsa upp. Tjänsten kompletterar befintliga passersystem och är redan nu anpassad
för flertalet av de stora leverantörerna på marknaden. Accessys vision är att etablera en branschgemensam standard
för digitala nycklar.

ALARMTECH LANSERAR NYA
SBSC-CERTIFIERADE
BATTERIBACKUPER
Alarmtech Sweden AB utökar nu sortimentet med strömförsörjningsenheter som är SBSC-godkända i larmklass 3
och certifierade enligt EN grade 3. Alarmtech har vidareutvecklat sitt strömförsörjningsprogram PSV med en ny
generation tredjeparts-certifierade batteribackuper för
främst inbrottslarm och passersystem. Enheterna finns i
utförande 12 och 24 volt DC, 3,5 ampere eller 6,5 ampere.
Kapslingarna finns i flera utförande beroende på batteristorlek samt även anpassade för rackmontage. Strömförsörjningsprogrammet är uppbyggt på moduler som i
sig är certifierade så att modulen enklare kan monteras i
kundanpassade kapslingar om så önskas. Alla moduler och
kapslingar är tillverkade av Alarmtech i Europa och certifierade enligt EN 50131-6 av VdS i Tyskland, samt beroende på
modell, certifierade av SBSC i larmklass 2 eller 3. PSV-programmet är också testat och godkänt för Safety och EMC
av INTERTEK i Sverige för att tillgodose den moderna
säkerhetsindustrins krav på hög kvalitet och prestanda.

SMART NYCKELFÖRVARING
FRÅN PRODIB
Key Storage Box digital kombilås med app är en smart digital nyckelförvaring med hantering via smartphone och app. Den öppnas via elektroniskt tangentbord eller Bluetooth-anslutning. Nyckelförvaringen har ett
väderbeständigt hölje (IP65) med generös interiör och hölje i formgjuten
zink. 4 bakpanelsförankringar, 2 krokar, monteringsmaterial ingår. Prodib
erbjuder flertalet digitala nyckelförvaringar med varierande funktioner och
storlekar. Bland annat med LED och med bygel.
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SBSC godkända strömförsörjningar

Läs mer på www.alarmtechglobal.com

MEDLEMSSIDOR
BEKVÄMT OCH ENKELT.
SKANDINAVISK DESIGN.
DET ÄR VISION HOME.
Stilrena elektroniska handtag för invändig
låsning av altandörrar och fönster.
– Ytbehandling i svartlackerad eller
mattkromaterad zink
– Svensktillverkad
– Upplyst touchpanel
– Inställningar görs via panelen
– Godkänd enligt SS3620 klass B

vision-home.se | 031-914030
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Nya auktorisationsordningen
- Information från Auktorisationsrådet

AUKTORISATIONENS BETYDELSE

Arbetet med utvecklande uppföljning
fortsätter. Under hösten 2021 har det
inkommit frågor kring hur väl SLR:s auktorisation kommer motsvara anläggarfirma Låsanläggning.
Det är viktigt att förtydliga att det
alltid är kravställaren som bestämmer
vilka kriterier som gäller. Vårt mål är
att kravställare ska se ett ökat värde i
SLR-auktorisationen och likställa den
med exempelvis certifierad anläggarfirma
vid låsupphandlingar.
Vi ser även en tydlig problematik
kring att många svenska kommuner inte
ställer några som helst krav på kvalitetssäkring. Något vi givetvis vill ändra

på. SLR-auktorisation skall och bör bli
ett självklart krav vid upphandlingar av
lås- och låssmedstjänster. Med anledning
av nämnd problematik blir AR (Auktorisationsrådet) därmed gärna informerade
om upphandlingar som SLR-medlemmar
stöter på där det saknas krav på SLR-auktorisation.
TIDPLANSÄNDRING PÅVERKAR

På grund av hur pandemiläget har varit
i början av året – där ett första skarpt
provtillfälle i vår inte har varit genomförbart – har vi dessvärre fått ställa in detta.
Vi lägger nu istället fokus på att hålla ett
första skarpt provtillfälle i höst 2022 och
håller tummarna för att det kommer bli

genomförbart utan hinder.
BETA-TESTER INOM KORT

Beta-testning av självtesterna har dessväre också skjutits fram, detta på grund av,
bland annat, ett omfattande affärsystemsbyte på SLR:s kansli. Beta-tester kommer
nu att ske inom kort och så fort vi utvärderat och förbättrat processen därefter,
kommer vi öppna för medlemmar att
prova göra självtester digitalt i SLR:s digitala utbildningsplattform LARA Security
Master.
I övrigt är tidsplanen oförändrad och
som nämnts tidigare, måste medlemmar
ha klarat alla krav och prövningar senast
våren 2024.

Tidsplan för nya auktorisationsordningen
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Information till dig som installatör av
dörrautomatik
Garantibestämmelser
– NTLB 11 ersatt!
SLR:s styrelse ska driva frågan om generella garantivillkor för SLR:s medlemsföretag
med utgångspunkt från NL17
och tilläggsbestämmelser i
NTLB 11, detta beslutades på
ett årsmöte för ett antal år
sedan. Under hela 2021 har
SLR:s ordförande, med hjälp
av juridisk sakkunnig, arbetat
intensivt med frågeställningen.
Bland annat har SLR:s
medlemmar önskat ersättning
för åtkomstkostnad (trans-

port T&R, arbetstid demontering/montering av felaktig/
felfri produkt), mjukvarufel
(arbetstid som krävs för att
korrigera mjukvarufel kopplat
till installation) och fem års
garanti.
AVBÖJT SAMTAL I FRÅGAN

Till följd av att SEM Groups
styrelse inte har mandat
från sina medlemsföretag att
gemensamt föra diskussion/
förhandling gentemot SLR,
har man valt att avböja samtal
kring frågan. SLR är istället
hänvisad att föra enskilda
samtal kring garantifrågorna med respektive SEM

Group-företag.
Samtidigt har SEM Group
utarbetat NTLB 21 som är
kopplat till NL 17. Under
hösten 2021 har SEM Group
också publicerat NTLB 21
som även är ett tillägg till
ersättningsvillkoren för
gamla NTLB 11 som i sin tur
från år 2011 varit ett tillägg
till NL 09.
ELBRANSCHENS VILLKOR MER
GENERÖSA

SLR har å sin sida vidare
analyserat villkoren i ALEM
09, som bland annat används
av elbranschen, och konstaterat att ALEM 09 är mer

generös vad avser ersättning
för åtkomstkostnaderna. Säkerhetsbranschens grossister
hänvisar oftast till tillverkarnas garantivillkor. Beroende
på vilken typ av produkt
det gäller använder sig vissa
grossister av både NL 17
och ALEM 09 som gällande
garantivillkor.
ANGE GÄLLANDE GARANTIVILLKOR

Det är av yttersta vikt för
SLR:s medlemsföretag att i
offerter och på fakturor ange
vilka garantivillkor som
gäller för avsedd leverans/
installation.

Vi tillverkar alla typer av kassaskåpsnycklar.
Speciellt Rosengrens nycklar och lås.
SVERIGES LÅS OCH
SÄKERHETSLEVERANTÖRERS
RIKSFÖRBUND

Avarn Låsteknik i Göteborg AB
Box 7058
402 31 Göteborg

Tel: 031-380 69 10
E-post: butik.linne.lasteknik@avarnsecurity.com
www.avarnsecurity.se

Nyhet!
ASSA ABLOY Velox –
framtidens eltryckeslås
Smarta på riktigt. Flexibel installation. Enkla att anpassa.
En helt ny standard för eltryckeslås anpassade för dagens och framtidens krav på
funktioner och prestanda. Ja, du läste rätt. ASSA ABLOY Velox är här.
Trygg, tryggare, tryggast

A524

Velox-låsen finns i fem varianter, där det mest avancerade är godkänt i låsklass 3.
Det betyder att du kan välja den variant som passar dina behov och förväntningar.
Självklart är låsen certifierade för att klara tuffa krav inom brand, inbrott och
utrymning.

Anpassa? Inga problem.
För den som håller i skruvmejseln kommer
Velox att kännas bekant. Velox bygger på
samma plattform som de välkända motorlåsen
840C/850C. Det är enkelt att ändra inställningar
för höger- och vänsterhängd dörr, låshusets
ut- och insida, hakregelns funktion samt
omvänd och rättvänd funktion.
Digital och krypterad information
Denna nya serie lås kommunicerar digitalt och
krypterat med anslutna passersystem. Det går
självklart att ansluta låsen analogt om du hellre
vill det.
Smarta på riktigt
Velox är smarta lås på riktigt. I låsen sitter
sensorer istället för mikrobrytare och gör både
övervakning och status i realtid möjlig. Velox
är kompatibla med Hi-O™ och förberedda för
framtida behov, som till exempel förebyggande
underhåll.
Läs mer på assaabloyopeningsolutions.se
eller ring 016-17 70 00.

POSTTIDNING B
SLR
Granviksliden 2
435 35 MÖLNLYCKE

Akura 44

A new dimension of flexibility

Akura 44 är ett flexibelt låssystem med vändbar nyckel utvecklat för flerfamiljsbostäder.
Funktionerna i Akura44 har anpassats för att uppfylla de mångsidiga säkerhetskraven och
flexibiliteten i ett låssystem för flerfamiljsbostäder. Exempelvis kan säkerhetsnivån
varieras i systemet. Med möjlighet att välja olika nivåer på kopieringsskyddet på nyckeln
eller i cylindrarna med magnetkodning.

www.evva.com

