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

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

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

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

exivo: exivo: 
Passerkontroll, Passerkontroll, 
 helt enkelt helt enkelt
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Ordföranden har ordet

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

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

vårt nu mångåriga arbete där vi fokuse-
rat på det som så fint heter kompetens-

försörjning. Från att har varit helt anonyma 
som yrkesgrupp i skolsystemet och bland 
myndigheter så har nu ögonen öppnats upp.

Vi får ett fint stöd av t. ex Industriarbets-
givarna (Svemek) som är det huvudsakliga 
avtalsområdet för våra medlemsföretag. Vi 
för en direktdialog med Skolverket om att 
byta gymnasieprogram till Industritekniska 
programmet. Vi driver ett antal projekt och 
har bland annat tagit initiativ till en introduk-
tionsutbildning av yrkespedagoger som kan 
användas av flera branscher och sätter oss på 
kartan som en drivande branschorganisation.

Att starta upp SKS - SLR Kompetenscen-
trum Säkerhet påbörjades i maj och det blir 
spännande att delta och följa detta arbete.

Vad är då SKS?
SLR Kompetenscentrum Säkerhet har till 

uppgift att informera, rekrytera och utbilda. 
En av SKS viktigare uppgifter är att doku-
mentera de sökande elevernas intresse för 
yrket, genomföra handlagstest och slussa ut 
eleverna till branschens företag.

Planen är att SKS skall finnas på flera plat-
ser i landet. Först ut är Stockholm där vi fick 
tillträde till lokaler den 1 maj 2019. Lokaler-
na inreds och utrustas nu för fullt.

SKS - Information har till uppdrag att 
marknadsföra branschen och göra yrket känt. 
SKS - Rekrytering arbetar med vandelkon-
troll, handlagstest och intervjuer för att 
säkerställa elevens lämplighet för yrket. De 
elever som bedöms vara lämpliga placeras i 
utbildning vid aktuella SLR- anslutna före-
tag, övriga elever vägleds till annat yrke.
SKS - Utbildning anordnar utbildning i 
lås- och passerteknik i egna ändamålsenliga 

lokaler. SKS-utbildning skall också kont-
rollera utbildningskvalitén för all låssmeds-
utbildning i aktuell region. I SKS lokaler är 
också tanken att kunna genomföra yrkesprov, 
gesällprov och mästarprov.

Vändpunkt?
Problemet med oseriösa falska låssmeder 

kvarstår även om en viss avmattning kunde 
skönjas efter att Aftonbladet uppmärksam-
made frågan och i sitt webb-tv-format ”200 
sekunder” där deras programledare Robert 
Aschberg ställde en falsk låssmed mot 
väggen. Under våren 2019 skrev Svenska 
Dagbladet en artikel med en intervju av un-
dertecknad. P4 extra snappade upp detta och 
gjorde en direktsänd intervju samma dag som 
artikeln publicerades.

Efter att under lång tid lyckats få medial 
uppmärksamhet i ämnet så kan SVD-artikeln 
vara en vändpunkt som medför att Google 
börjar dra åt sig öronen och faktiskt ta mer 
ansvar. Vi har nu fått indikationer på att 
Google nu tar ner de sidor som anmälts där 
falska låssmedstjänster erbjuds. Vi har dock 
också fått en hel del samtal och skrivelser 
från jourlåssmeder som ej är medlemmar i 
SLR och som nu kommit i kläm.

I flera fall har de mästarbrev och har kan-
ske tidigare jobbar hos ett SLR-företag.

De kan inte bli medlemmar i SLR då de 
saknar en fysisk butik. För att möta bland 
annat detta, fattade SLR:s årsmöte nyligen 
ett första beslut att ändra medlemskraven så 
att medlemskap skall kunna beviljas utan att 
företaget har en traditionell butik.

Övriga medlemskrav är oförändrade som 
t. ex krav på mästarbrev, god vandel, god 
ekonomi och skydd av de egna lokalerna.

Demokrati och lokal förankring
Att få folk att ställa upp med sin tid och 

arbeta ideellt blir allt svårare i föreningssve-
rige och det är inget undantag i SLR. Jag vill 
passa på att rikta en eloge och stort tack till 
de som deltar i arbetet i våra lokalföreningar. 
Det är också en fantastiskt fin gemenskap 
som man möter när man besöker lokalför-
eningar ute i landet. Ibland har dock allting 
sin ände och vi har nu en lokalförening som 
överväger att lösa upp sin förening. För att 
parera detta har nu ett första årsmötesbeslut 
tagits att om så sker kan en region istäl-
let inrättas. Framtida regionala aktiviteter 
och verksamheter kan då som alternativ 
utgå ifrån de kompetenscentra som utöver 
Stockholm planeras i Umeå, Göteborg och 
Malmö-trakten.

Önskar er alla en skön sommar!

Benny Jansson 
Ordförande i SLR, en delbranschförening i 

SäkerhetsBranschen
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35 medlemsföretag inom  
säkerhet, elektronik & mekanik

19GÖTEBORG
Nytt servicelager för 
låssmeder

29SLR ÅRSMÖTE 
Framtidens utmaningar 
avhandlades

230 säkerhetsprofiler slöt upp! 
Läs om SäkerhetsBranschens dag på sidorna 24-25

10
Vd för Stöldskyddsföreningen
lägger jobbet på hyllan

Annika Brändström

Vi trä�ar Hasse Aro
och pratar brott och yrkesval

6

15GENOM LINSEN 
Kamerabevakningsfrågor 
i fokus

Andréa Nilsson: 
Jag tror att många tjejer 
tänker att el inte är deras 
grej

MÖTET:

20



A B U S

INDUST R I-
S Ä KE RHE T
Säkra arbetsplatser för att skydda  
de anställda

abus.com

Strömförsörjning med 
ViP Funktion

PSV 2465-40 strömförsörjning ViP
ömförsörjningsaggregat med ViP funktion 24 VDC 6,5 A.
- Voltage-in-Parallel-funktion utvecklat av Alarmtech som 

tillåter strömförsörjningsaggregat att parallellkopplas (+) och (-) på 
en buss utan extra synkronisering.  Plats för två 12 V/40 AH batterier.

SBSC godkänd enligt SSF 1014-4 i larmklass 3
När funktion och kvalitet behövs!

Läs mer på www.alarmtech.se

PSV 2465-40 strömförsörjning ViP
Strömförsörjningsaggregat med ViP funktion 24 VDC 6,5 A.
ViP- Voltage-in-Parallel-funktion utvecklat av Alarmtech som 
tillåter strömförsörjningsaggregat att parallellkopplas (+) och (-) på 
en buss utan extra synkronisering.  Plats för två 12 V/40 AH batterier.

SBSC godkänd enligt SSF 1014-4 i larmklass 3
När funktion och kvalitet behövs!

Läs mer på www.alarmtech.se
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Mötet Hasse Aro

Det är fredag strax efter 
lunch när vi trä�ar Hasse 
Aro i TV-produktionsbo-
laget Alaskas lokaler norr 
om Stockholm. Ute är det 
kvavt och kvalmigt och trots 
att det känns som att hu-
vudstaden drabbats av en 
plötslig vårvärmebölja är 
det inte mer än 16 grader i 
solen. Väderleken blir dock 
inte ett ämne vi fastnar i. 
Istället pratar Hasse och jag 
om hans yrkesval, hur han 
hamnade på Efterlyst och 
Sverige framåt ur ett brotts-
utvecklingsperspektiv.   

TEXT & FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND

När jag ber Hasse beskriva 
sig själv med tre ord är 
det framför allt två han 
genast kommer att tänka 
på, målinriktad och lat. Det 
är lite svårt att vara båda 

delarna parallellt, det erkänner han, därför 
kan det bli lite intressant ibland när han ska 
hålla deadline.

- Sådant som framförhållning är till 
exempel överskattat, säger Hasse och ler.

Det sista ordet måste han fundera över 
en stund. Först tycker han att vidsynt bäst 

förklarar detta personlighetsdrag men byter 
senare ut det mot godtrogen. Förmodligen är 
det en blandning av godtrogen och tolerant vi 
är på jakt efter. 

- Jag vill att folk ska få göra som de 
vill, nu för tiden är det så mycket pekpinnar 
för allting och det räcker att du gör minsta fel 
så blir du uthängd i sociala medier, förklarar 
han. 

Det rådande klimatet i sociala medier 
är något Hasse generellt har svårt för. Han 
använder inte heller sociala medieplattformar 
nämnvärt, varken för personligt bruk eller för 
att hålla sig ajour med sina arbetsområden 
kriminalitet och juridik. 

- Ju mer sociala medier sprider sig 
desto viktigare blir den personliga integrite-
ten för mig, säger Hasse och fortsätter: När 
det kommer till mina områden hittar jag dock 
mycket i tidningarnas nätpublikationer. Att 
hitta information idag är verkligen inte svårt, 
förr var vi på Efterlyst beroende av kontakten 
med polisen, det är vi inte idag.

Började på lokalradion 
Journalistyrket var något Hasse närde 

en hemlig dröm om redan i unga år. Men 
eftersom han växte upp i en miljö där man 
inte skulle tro att man var någon, kändes 
resebranschen som ett mer lättuppnåeligt 
alternativ för honom. 

- Därför var det också en stor för-
våning när jag fick veta att jag kommit in på 
journalistlinjen, förklarar Hasse och tillägger 
att han var så säker på att inte komma in att 
resebranschen faktiskt var hans ”plan A”.

Efter examen från journalisthögskolan bör-
jade han jobba med lokalradio och hur han 
därifrån sedan hamnade på Efterlyst finns det 
en bra historia kring menar han. 

- En som dessutom är sann och det är 
ju lite lustigt säger Hasse och börjar berätta. 

- I början på 90-talet fanns program 
som Efterlyst i hela världen. På Strix Televi-
sion där jag jobbade vid tillfället ville Robert 
Aschberg dra igång nåt liknande, han fick då 

en provsäsong för det som blev Efterlyst.
Den svenska versionen av detta krimi-

nalprogram gick dock inte särskilt bra och 
programmet hade usla tittarsiffror. Man kom 
med förslaget att göra om konceptet och 
dessutom ville man ta in en ny programleda-
re. Vem det skulle vara hade man dock inga 
idéer på. 

- Av en slump så gick jag förbi 
producenten precis i det ögonblicket när val 
av programledare diskuterades. Producenten 
tittade på mig och kastade ut frågan om jag 
var intresserad att hoppa in. 

Sagt och gjort, Hasse gjorde tre avsnitt och 
inte heller dessa lockade tv-tittarna, faktum 
var att man via fax meddelade program-
redaktionen att man beslutat att lägga ner. 
Problemet var bara att faxet kom bort och 
därför blev ett fjärde avsnitt av, ett avsnitt 
som blev succé. 

Programlett i över 20 år
Idag har programmet sänts i över 50 

säsonger och i mer 20 år har Hasse varit an-
siktet utåt för Sveriges mest populära krimi-
nalprogram. Efter en paus i rutan återvände 
Efterlyst med Hasse Aro som programledare 
hösten 2018. Än idag minns Hasse den kritik 
de fick när programmet började sändas i 
slutet på 90-talet.

- På den tiden pratade ingen om 
brottsoffren, bara om förövarna, för vilka 
man då hade alldeles för stor förståelse för. 
Det var som ett slags lågintensivt inbör-
deskrig mellan staten och förövarna, man 
sade att deras agerande var en reaktion mot 
vad staten gjorde mot dem, förklarar Hasse 
och fortsätter: Vi var de första som började 
rapportera brottsligheten ur ett brottsofferper-
spektiv. 

Efterlyst uppdrag är dock det samma idag 
som då, man vill stå upp mot brottsligheten, 
vilket också är något som Hasse personligen 
brukar få beröm för att han gör.  

- Med Efterlyst försöker vi få igång 
en diskussion om brottslighet samtidigt som 

Gängbrottsligheten den 
stora utmaningen för 
Sverige



8 | Säkerhetsinstallatören 2 2019

FORTS

Hasse Aro i klipprummet på TV-produktionsbolaget Alaska, som förutom Efterlyst bland annat producerar Tunnelbanan, Vägens Hjältar och 
Stockholmspolisen.

vi vill att folk ska förstå att vi 
inte lever i en aningslös värld 
och att inte allt håller på att gå 
åt helvete. Tvärtom lever vi i 
Sverige i ett tryggt samhälle. 

Det här med att det 
håller på att gå åt skogen 
för Sverige tillhör också 
den vanligaste kritiken 
som programmet får 
idag.

- Ja förutom att 
det är för hög musik i 
inslagen, säger Hasse 
med ett litet smil. 

Kritikerna av idag kan 
delas upp i två falanger, 
den som drar mer åt 
höger och den som drar 
mer åt vänster, båda är extrema 
till sin karaktär. 

- Den högerorientera-
de kritiken bottnar ofta i att vi 
anklagas för att "gå vänsterns 
ärenden", det vill säga att vi 
skulle mörka brottslighet och 
det ju bara är skitsnack för att 

uttrycka det tydligt. Åt andra 
hållet utmynnar kritiken i att vi 
istället överdriver brottsläget och 
på så sätt bidrar till ett otryggt 
samhälle och skapar underlag för 

främlingsfientlighet. 
Att programmet på sätt och vis 

bidrar till bilden av ett otryggt 
samhälle kan Hasse till en viss 
del hålla med om, men menar 
samtidigt att det är ganska svårt 
att inte vara bidragande till den 
bilden när hela programmet 

handlar om just brott. Därför är 
Efterlyst heller inget program 
man ska grunda hela sin världs-
uppfattning ifrån, poängterar 
Hasse.

- Då får man en väldigt 
skev bild, jag rekommenderar 
alltid att man försöker bygga en 
bredare bas. 

Kriminella gäng sprider 
otryggheten

I det bredare menar Hasse att 
läget i Sverige ur ett brottsut-

vecklingsperspektiv är kom-
plext. Det finns en ökad känsla 
av otrygghet som kan ha sin 
bakgrund i att medias brottsrap-
portering konstant intensifierats 

de senaste åren. 
- Och här har 

ju media självklart 
en del av ansvaret, 
förtydligar Hasse 
och tillägger: Men 
brottsligheten är trots 
allt inte högre idag 
än var den var förr, 
betonar han. Även 
om folk tycks tro 
det. 

Den stora utma-
ningen för Sverige, menar Hasse, 
är att få bukt med gängbrottslig-
heten.

- Bortser man från den 
lever vi i ett tryggare samhälle 
idag än för 25 år sedan. Men 
gängkriminaliteten påverkar 
tyvärr medborgarna i stor ut-
sträckning, fastslår han. 

"Att åka dit som 13-14-åring, 
stå inför domstol för en sådan 
stöld och sedan dessutom få 

ett stra , det avskräcker."

Mötet Hasse Aro



"När jag går vilse på en asiatisk bazaar, 
då är lyckan verkligen på topp."

STEP 120
– Kraftfull prestanda, hög driftsäkerhet

STEP 120 är ett slitstarkt eltryckeslås i rostfritt stål. 
Konstruktionen är framtagen med STEPs erkänt 
höga kvalitetskrav och fina materialval vilket säker-
ställer en kraftfull prestanda med hög driftsäkerhet. 

Låset är utprovat för att tåla en hög öppnings-
frekvens och kan användas i dörrmiljöer med 
brandkrav upp till E/EI 120. Det är även anpassat 
för att kunna användas tillsammans med elslutbleck. 

Läs mer på www.steplock.se

När det måste fungera. 
120
 100 -SERIES

- Det känns ibland som 
att våra politiker inte förstår 
komplexiteten i detta, de förstår 
att gängkriminaliteten måste 
stävjas men tror att det enbar 
handlar om en social struktur 
som skulle ta flera generationer 
att förändra. Jag menar att det 
finns många goda, och ganska 
enkla, exempel på hur man gjort 
i andra länder där man på be-
tydligt kortare tid lyckats vända 
dessa brottstrender. 

Hasse tar New York som 
förebild där man, bland myck-
et annat, agerat mot småbrott. 
Något som medför att förövaren 
åker fast redan vid en bilstöld. 

- Att åka dit som 
13-14-åring, stå inför domstol för 
en sådan stöld och sedan dessut-

om få ett straff, det avskräcker, 
framhåller Hasse som också vill 
poängtera att alla andra brott 
förutom just de gängrelaterade 
faktiskt går ner i Sverige.

- Även om vi inte skulle 
få bukt med gängproblematiken 
i Sverige skulle det aldrig leda 
till att hela samhället, så att säga, 
går åt helvete, som många tror. 
Men det skulle ju definitivt öka 
känslan av att det dit vi är på 
väg, konstaterar Hasse krasst.

Hasse tror också att säkerhets-
branschen kan få en allt viktigare 
roll framåt.

- Det finns massor 
med uppgifter som säkerhets-
branschen kan utföra för att 
avlasta polisen. Många upplever 
branschen som provocerande, 

jag vet inte varför 
det är så, men allting 
som sker i relation 
till den tolkas alltid 
på värsta tänkbara 
sätt, slår Hasse fast 
och tillägger: Jag tror 

det handlar om ett ideologiskt 
motstånd som trots allt minskar. 

Som lyckligast utomlands
Så ofta det bara går passar 

Hasse på att resa och trots att han 
inte hamnade i resebranschen har 
han å jobbets vägnar fått besöka 
alla världsdelar utom Australien, 
där har han istället varit privat. 
Att se världen är bland det roli-
gaste man kan göra menar han 
och det är också på resande fot 
som Hasse är som lyckligast.

- När jag går vilse på 
en asiatisk bazaar, då är lyckan 
verkligen på topp, säger Hasse 
och ler med hela ansiktet. 

Förutom att arbeta med Efter-
lyst och skriva krönikor i Säker-

hetsinstallatören driver Hasse 
den populära podden Fallen jag 
aldrig glömmer, som varken 
handlar om brottsoffren eller för-
övarna, utan om utredarna som 
löst de fall han minns mest. 

Ibland rör det sig om tragiska 
händelser och tragiken är dess-
värre något som per automatik 
hänger med när man jobbar med 
det Hasse gör. 

- Det är också det som 
är det värsta med jobbet, lyfter 
Hasse fram.

- Samtidigt hänger det 
ihop med det som jag uppskat-
tar med mitt jobb och det är 
människors styrka och godhet, 
som än idag kan förvåna mig på 
ett positivt sätt. Oavsett vilka 
hemskheter människor blir utsat-
ta för vill de göra gott och inte 
hämnas eller hata, och det ger 
mig hopp på riktigt säger Hasse 
avslutningsvis. �
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Tema Mångfald i branschen

Fler kvinnor i branschen 
med närproducerat 
mångfaldsprojekt 
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: RCO SECURITY & DANIEL JIDENIUS

Andréa Nilsson går andra året på el- och energiprogrammet på Järfälla gymnasium. 
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Den stora bristen på säker-
hetstekniker, särskilt kvinn-
liga sådana, har sedan en tid 
tillbaka uppmärksammats 
av flera inom säkerhets-
branschen. RCO Security ville 
försöka göra skillnad och tog 
saken i egna händer. Tillsam-
mans med Järfälla gymna-
sium har de nu initierat ett 
projekt som syftar till att fler 
tjejer ska söka till elprogram-
met.

Tarja Hillbom Välilä jobbar som 
kvalitet- och miljöansvarig på RCO 
och projektleder också det pågående 

mångfaldsprojektet som startades upp för 
snart ett år sedan. 
- Vi har länge funderat på varför det 
är brist på säkerhetstekniker, inleder Tarja och 
fortsätter: Det byggs mycket idag, tryggare lös-
ningar efterfrågas och det finns otroligt mycket 
jobb. Vi på RCO ville slå ett slag både för att 

kompetenssäkra, men också mångfaldssäkra 
branschen. Projektet som till en början tog av-
stamp i en hållbarhetstävling som RCO deltog i, 
stod snart på helt egna ben. 

Få kvinnliga sökanden
Efter ett möte med Järfälla gymnasium, där 
bland annat läraren Daniel Jidenius medverka-
de, var samarbetet ett faktum. 
- Vi träffades och RCO berättade om 
den enorma bristen på säkerhetstekniker och 
larminstallatörer i branschen och att de, som 
vi, gärna ville se att fler tjejer utbildar sig till 
tekniker, förklarar Daniel och tillägger: Vi såg 
alltså också problemet och ville gärna vara med 
och öka mångfalden. 
Vidare berättar Daniel att det är otroligt få tjejer 
som söker sig till elprogrammet, Tarja instäm-
mer och förklarar att det knappt är fyra procent 
tjejer, sett till hela Stockholms län, som söker 
till el och energi. Varken Tarja eller Daniel tror 
att det låga söktrycket bland tjejer har att göra 
med att de skulle vara ointresserade av ämnet, 
snarare tror båda att det handlar mycket om att 
det finns en bild av att elyrkena är mansdomi-
nerade och att tjejer mer sällan introduceras för 
den typen av program i samband med att de ska 
göra sina gymnasieval.  
- Det första vi gjorde var att lyssna på 
RCO och branschen och anpassa vår elutbild-
ning efter det rådande läget ute på arbetsmark-
naden, säger Daniel och fortsätter: Till hösten 

startar vi därför upp programmet med en mer 
konkret inriktning mot svagström och passage. 

Vill visa på yrkesbredden
Även om själva projektet än så länge är relativt 
nystartat har man redan gemensamt gjort flera 
aktiviteter för att locka fler tjejer till elpro-
grammet. Framförallt har det handlat om att 
RCO närvarat vid öppethus-tillfällen och när 
åttondeklasser besökt gymnasieskolan. Man har 
vid dessa tillfällen informerat om branschen och 
försökt visa på bredden som elyrket innebär. 
- Vi har framförallt riktat in oss mot 
tjejerna. Vi har insett att vi måste börja informe-
ra om teknikeryrket tidigt, konstaterar Tarja och 
Daniel håller med. 
- Även SYV har en stor roll i detta, 
både vi och RCO har märkt att de inte riktigt 
vet vad säkerhetstekniker är för yrke och då är 
det ju svårt för dem att informera om det, säger 
Daniel och tillägger: Vi har därför bjudit in stu-
die- och yrkesvägledare att komma och prova 
på yrket praktiskt här på skolan, för att de ska få 
en uppfattning om det.
Förutom att introducera yrket för SYV har man 
också bjudit in till mötesträffar. En del i detta 
handlar även om att involvera kommunen och 
jobba ännu bredare, en långsiktighet som Tarja 
lyfter fram att man på RCO strävar efter.
- Vi har väldigt långt kvar innan valet 
av el-programmet blir ett naturligt val även 
för tjejer. Vi går långsamt framåt men lär oss 

Huset som Tarja Hillbom Välilä demonstrerar kallas för Lilla Kontoret och är byggt för att på ett pedagogiskt sätt visa upp RCO:s passage- och 
larmsystem. Lilla kontoret har bland annat visats upp på öppna hus på Järfälla gymnasium. 
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mycket på vägen. Som ett led i 
detta sitter vi också med i skolans 
programråd tillsammans med 
andra företag och politiker bland 
annat, säger Tarja. 

Visste knappt att el fanns
En som redan går programmet 
och som kan berätta hur det är att 
gå el som tjej är Andréa Nilsson. 
Hon går andra året på el- och 
energiprogrammet på Järfälla 
Gymnasium.
- När jag gick i grundsko-
lan fick vi höra om olika teknik-
program, men ingen berättade om 
el-programmet, förklarar Andréa 
och tillägger att hon faktiskt 
knappt visste att det fanns. 
Det gjorde också att Andréa till en 
början valde en teknisk inriktning, 
men kom senare att byta till el när 
hon insåg att det inte var den tek-
niska biten hon var intresserad av. 
- Jag tror att många tjejer 
tänker att el inte är deras grej, utan 
att egentligen veta vad det går ut 
på. Sen tror jag att man som tjej 
kanske inte ens tänker på att det 
är en möjlig bransch för en själv, 
eftersom man tar för givet att den 
är mansdominerad och därför inte 
tror att man ska passa in, resonerar 
Andréa. 

Just nu gör hon sin sista vecka på 
praktiken som hon dessutom gör 
hos RCO. Här har hon fått prova 
på allt från att vara i produktionen 
till supporten.   
- Att göra praktik här har 
verkligen visat hur brett teknike-
ryrket kan vara.  
I framtiden hoppas Andréa kunna 
starta upp en egen elfirma och 
får hon drömma fritt skulle alla 
tekniker på firman vara tjejer.  

Projektet vann pris
Det långsiktiga målet för RCO 
Security är nu att kunna skapa ett 
ramverk för hela projektet som 
sedan kan appliceras på flera kom-
muner och skolor runt om i landet. 
- Får vi drömma har vi 
två projekt på gång inom två år 
och sedan ytterligare två inom en 
fyraårsperiod. 
Tarja Hillbom Välilä från RCO 
avslutar med att berätta att man 
dessutom vann det där hållbarhets-
priset som faktiskt var startraketen 
på hela projektet.
- Det är verkligen jätte-
roligt att också få ett kvitto på att 
det vi gör är rätt ur ett ännu större 
perspektiv, säger hon avslutnings-
vis. � 

FORTS

Läraren Daniel Jidenius leder en elev i en elövning som involverar fastig-
hetsautomation. 

Tema Mångfald i branschen

KVALITE OCH INNOVATION FRÅN SVERIGE
www.safetron.com

SAFETRON elslutbleck av typen standard utökas och nu 
lanseras elslutbleck ES19 som är godkänd för användning 
i brandcellsgränser upp till 120min.  

SAFETRON ES19 är en vidareutveckling av det populära 
elslutblecket ES17 som har både 50kg listtryck men också 
multispänning 12-24VDC. Dessa egenskaper tillsammans 
med marknadens lägsta strömförbrukning sätter låset i 
teknisk framkant i segmentet.   

SAFETRON elslutbleck är anpassade för tu�a miljöer, hår-
da dri�krav och precis som våra andra produkter utveckla-
de och tillverkade i Sverige.
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Låsmästaren som brinner 
för sitt jobb
Camilla Alm är tredje generationen i familjeföretaget Karla Lås-
service AB i Stockholm. Hon är en av få kvinnliga låsmästare 
och har ibland mött fördomar. Men hon ångrar inte sitt yrkesval. 
Motmedlet mot fördomarna är enligt Camilla att visa att kvin-
nor är lika duktiga som manliga låssmeder.   
TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG 
FOTO: FRANZ SMIDEK

FORTS

Tema Mångfald i branschen
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Karla Låsservice grundades 
1964 av Camillas farmor 

och farfar, Ingrid och Arne 
Andersson. 

–I slutet av 60-talet började 
min pappa Christer på företaget 
och senare även hans bror. På 
80-talet tog de över firman.

Camilla gick hotell- och res-
taurangprogrammet i gymnasiet. 
Men hon blev varken kock eller 
receptionist utan låssmed, ett 
yrkesval hon aldrig ångrat. Hon 
kom in i företaget 2008, där hon 
nu är vd, och lärdes upp av sin 
pappa och hans kollegor. Mästar-
brevet fick hon 2018. 

–Provet i projektering och 
utrymning var svårt. Men jag är 
intresserad av projektering och 
jobbar med det nu, så det var 
riktigt kul att klara provet, menar 
Camilla. 

Kvinnorna måste visa fram-
fötterna

Det finns enligt Sveriges 
Hantverksråd  bara 13 kvinnliga 
låssmeder med mästarbrev i Sve-
rige. Hur ska man få fler kvinnor 
att vilja bli låssmeder?

–Genom att visa att de kan 
klara jobbet lika bra som män, 

säger Camilla. 
Tyvärr finns det fördomar mot 

kvinnliga låssmeder.
–När jag var ny i firman fråga-

de äldre män mig ibland om det 
fanns någon låssmed på företa-
get. Jag ÄR låssmed, svarade jag 
och fick en misstänksam blick av 
kunden. Om fler kvinnor väljer 
att bli låssmed och visar vad de 
kan så tar vi död på fördomarna, 
tror Camilla. 

I butiken jobbar även Ninni 
Molander, 25 år. Hon utbildade 
sig till låssmed vid Stockholms 
Praktiska Gymnasium på Lilje-
holmen. 

–Jag gillar att knåpa och är 
fingerfärdig. Det är en fördel för 
en låssmed. Jag var den enda 
tjejen på låssmedsprogrammet 
men killarna var jättesnälla. 
Kanske fick de respekt för mig 
eftersom jag spelar ishockey i 
Huddinge och är van att sätta 
emot i närkamperna, säger Ninni 
lite skämtsamt.

Hon kommer troligen att ta ett 
gesällbrev och kanske också bli 
låsmästare i framtiden.

–Låssmedsyrket passar bra för 
praktiskt lagda tjejer som vågar 
ta för sig i en mansdominerad 

bransch och inte är rädda för 
att få litet skit under naglarna, 
menar Ninni. 

Bristen på låssmeder bra-
schens utmaning

Karla Låsservice åtar sig 
projektering samt installation av 
lås, passersystem och allt annat 
som ingår i en dörrmiljö. När det 
gäller larm och övervakningska-
meror samarbetar man med an-
dra företag. Karla Låsservice har 
två anställda och tre delägare, 
Camilla Alm, Tommy Johansson 
och Anders Lundin, och omsatte 
drygt åtta miljoner 2018.

–Vi skulle behöva anställa 
en eller två personer till. Men i 
ett litet företag finns det sällan 
tid att lära upp någon och det 
är svårt att hitta "flygfärdiga" 
låssmeder. Behöver vi kapa 
topparna hyr vi in en låssmed. 
Bristen på låssmeder är en utma-
ning för hela branschen, särskilt 
som många nu går i pension. Fler 
behöver därför utbildas. Konkur-
rensen är tuff och vår livlina är 
eftermarknaden. Det kan handla 
om nyckel- och cylindertillverk-
ning, byte av dörrstängare och att 
installera dörrautomatik, berättar 

Camilla. 

Viktigt att hänga med 
Att hänga med i teknikutveck-

lingen är ett måste.
–Det blir alltmer elektronik 

i låsen. En del lär vi oss själva 
men vi går också SLR:s utmärkta 
kurser, berättar Camilla. 

Den som vill köpa Karla 
Låsservice har hittills fått nob-
ben. Det finns skalfördelar, till 
exempel samordnad adminis-
tration och marknadsföring, 
med att ingå i en kedja. Men 
administrationen sköter Camilla 
själv. Och nöjda kunder, som 
lämnar butiken med ett leende på 
läpparna, är den bästa marknads-
föringen.

–Vi vill förbli ett litet, famil-
järt och flexibelt företag, där vi 
känner många av våra kunder. 
De flesta finns på Östermalm och 
i Danderyd, där Yale Doorman 
är populärt, berättar Camilla.  

Kräsna privatkunder
–Cirka 70 procent av jobben 

gör vi hos privatkunder men 
även mindre företag ingår i 
kundkretsen. Många privat-
kunder är kräsna. Det ska vara 
både snyggt och fungera bra 
och de äldre kunderna är mera 
säkerhetsmedvetna än de yngre. 
Den glädje vi möter när vi hjälpt 
någon som tappat nyckeln att 
komma in i lägenheten en gråkall 
vinterdag värmer hjärtat, säger 
Camilla.

Så gott det går kastar man 
om planeringen för att kunna ta 
akutjobb.

–Men vi måste ändå tacka 
nej till kunderna ibland, trots att 
det svider. Då hänvisar vi till en 
låssmed vi kan rekommendera, 
berättar Camilla. 

Karla Låsservice är ett auk-
toriserat låssmedsföretag och 
SLR-medlem.

–Det är lika viktigt att välja 
en auktoriserad låssmed som att 
välja en VVS-installatör med 
auktorisation. Den som bara 
googlar på ordet låssmed riskerar 
att drabbas av en oseriös sådan. 
Det finns det dessvärre många 
tragiska bevis på, säger Camilla.

Tema Mångfald i branschen

Ninni Molander och Camilla Alm i butiken på Värtavägen i Stockholm. 
�

FORTS
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också därför jag faktiskt tror på 
övervakning och social kontroll. 
Det är när vi skapar utrymme för 
brottsligheten som några lätt blir 
förövare. Vissa har inte karaktär 
nog att avstå.

Övervakning botemedel mot 
falska låssmeder

Torbjörns generella synsätt 
handlar om just det, att orga-
nisera samhället som så att vi 
människor inte behöver välja att 
vara goda medborgare.

- Man ska inte behöva 
välja mellan gott och ont. Det 
bör finnas en rättssäkerhet och 
en rättstrygghet som ser till att vi 
beter oss hyggligt helt enkelt.

Kanske är det så att det inte 
finns någon plats för de falska 
låssmederna i det samhälle som 
Torbjörn Tännsjö idealiserar. 
Kanske hade de inte ens existerat 
om Torbjörns samhällsmodell va-
rit verklighet. Det må vara något 
som återstår att se. 

Fokus på kamerafrågor
Kamerabevakning

För något år sedan 
utsattes filosofi-
professorn Torbjörn 
Tännsjö för en falsk 
låssmed, vilket 
media bland annat 
uppmärksammade 
i en artikel där även 
SLR medverkade 
kring hur man kan 
försöka undvika 
dessa oseriösa verk-
samhetsutövare. I 
samband med kon-
ferensen #Trygghet-
nu som hölls i Stock-
holm i april pratade 
Torbjörn Tännsjö om 
varför han är för ett 
kameraövervakande 
samhälle och vi fick 
en uppdatering kring 
vad det var som 
egentligen hände 
den dagen han akut 
fick ringa, vad han 
trodde var en riktig, 
låsjour.

Jag hade ett boksläpp jag 
skulle rusa iväg till när 
låset hemma gick i baklås, 
inleder Torbjörn som trots 

att händelsen inträffade för flera 
år sedan och är något avlägsen, 
kan återkalla det mesta av ur 
minnet. 

- Givetvis ville jag och 
min fru inte lämna lägenheten 
olåst, fortsätter Torbjörn. Vi 
Googlade därför kvickt fram en 
låssmed som snabbt kom och 
lovade åtgärda problemet direkt, 
fortsätter Torbjörn. 

Vidare berättar han hur låssme-
den klargjorde att han behövde 
ta med sig låset för att byta ut 
något, vilket Torbjörn tyckte lät 
lite märkligt, men samtidigt är 
han ingen låsexpert precis, så det 
kunde likväl vara ett helt legitimt 
sätt att gå tillväga. 

Alla kan bli lurade
Sagt och gjort, ”låssmeden” 
kom tillbaka och utbrast att det 
nu skulle kosta 8000 konor att 
laga låset. Från början låg priset 
på någon tusenlapp hade han 
sagt. Torbjörn hade inte mycket 
att sätta emot och swisahde, på 
begäran, kostnaden. Dagen efter 
fungerade inte låset oavsett och 
han fick tillkalla en ny låssmed, 
den här gången en han noga 
kollat upp företaget i fråga.

- Det blev en grej av 
det där sedan när Expressen 

kontaktades, att dessa bedragare 
kan lura alla, till och med en pro-
fessor, säger Torbjörn leendes. 

- Jag insåg ju att jag 
inte var ett dugg smartare än 
en femteklassare, jag menar, 
givetvis hade jag kunnat vara mer 
uppmärksam. 

Nödsituation utnyttjas
Efter händelsen har Torbjörn 

inte behövt kontakta någon lås-
smed och han menar lite att det är 
just det som är det luriga. 

- Gemene man har ingen 
vardaglig beredskap inför att 
kontakta en låssmed, när man be-
höver göra det är det oftast som 
det var för mig, att man snabbt 
behöver lösa problemet och då 
har man inte garden uppe på det 
sättet, konstaterar Torbjörn. 

Kort och gott utnyttjar dessa 
oseriösa och falska ”låssmeder” 
den nödsituation dessa människor 
befinner sig i. 

- Generellt sätt är det så 
att det finns ett stort område för 
bedrägligt beteende, fortsätter 
Torbjörn. På den här punkten är 
bedragarna smarta. Men det är 

Läs mer om kamera-
bevakning

�

TORBJÖRN TÄNNSJÖ

TEXT & FOTO:  
VICTORIA E. KISS NYLUND
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Under konferensen 
#Trygghetnu var ef-
fektiva metoder för 
brottsbekämpning i 
fokus. I blickfånget 
hamnade framförallt 
frågorna om ka-
merabevakning. En 
av dem som driver 
kamerabevakning-
ens varande och 
goda e�ekt hårdast 
är Irene Svenonius, 
som menar att det 
faktiskt är helt sjukt 
att våra sjukhus inte 
övervakas genom 
kamerans lins. 
TEXT & FOTO:  
VICTORIA E. KISS NYLUND

För att göra det möjligt för 
landets vårdinrättningar att 
kamerabevakas måste de 

undantas från tillståndsplikten, 
det menar Irene Svenonius (M) 
regionstyrelsens ordförande i 
region Stockholm. Kommersiella 
verksamheter, butiker och köp-
centrum till exempel, kan redan 
med rådande regelverk själva 
besluta huruvida de vill kame-
raövervaka eller inte. Sjukhusen 
däremot står utan den rätten 
– vilket Irene Svenonius ställer 
sig ytterst frågande till i sitt 
anförande. Säkerhetsinstallatören 
passade även på att få några ord 
med Irene Svenonius efteråt. 

-          Läget på våra sjukhus 
och främst våra akutmottagning-
ar i storstäderna är akut, både 
patienter och personal upplever 
i stor utsträckning att miljön 
ofta är hotfull, säger Irene och 
fortsätter: 

-          Våra vårdinrättningar 
ska vara våra tryggaste platser, 
men idag har det blivit tvärtom, 
samhällsproblemen har flyttat in 
på våra sjukhus. Man kan inte 
vara rädd samtidigt som man 

ska rädda liv, konstaterar Irene 
krasst.

Bilder som brottsbevis
Hon vill inte bara att sjukhusen 

undantas från tillståndsplikten 
hon vill också att det blir möjligt 
att lagra de bilder som kamerorna 
fångar upp. 

-          Vi kan tacka kamerabe-
vakningen nere i tunnelbanan för 
att terroristen Rakhmat Akilov 
kunde hittas och gripas så snabbt 
efter att han utfört dådet på Drott-
ninggatan. Via kameror kunde 
han nämligen enkelt kopplas till 
brottsplatsen. 

Det är också av ovan anled-
ning, att bilderna kan fungera 
som brottsbevis och leda till 
fällande domar, som Irene menar 
att det är så viktigt att lagra infor-
mationen från kameraövervak-
ningen. Integritetsfrågan är viktig 
och därför måste allt material 
hanteras kontrollerat, menar hon. 

-          Självfallet ska inte 
vem som helst kunna ta del av 
materialet, det ska vara noga 
reglerat och det finns ingen risk 
att det blir allmängods. Ytterst är 

det ett hjälpmedel för polis och 
åklagare.

Saknas förståelse
Att få till stånd kameraöver-

vakning på våra sjukhus är en 
komplex fråga att navigera sig 
fram i och Irene befarar att det 
kommer ta tid innan kamera-
bevakningen blir verklighet i 
sjukvården. 

-          När man ansöker hos 
datainspektionen verkar de inte 
alls ha förståelse för omfattning-
en på problemet, det är anmärk-
ningsvärt att man inte tar läget 
på allvar. 

Hon välkomnar därför hjälp 
från alla som kan att driva frågan 
framåt.

-          Allt från andra politiker 
till privata företag med koppling-
ar till säkerhetsbranschen kan 
hjälpas åt att beskriva verklighe-
ten och på så sätt verka opini-
onsbildande i frågan och därmed 
trycka på mot staten, förklarar 
Irene. 

Gäller framförallt skalskydd
Vidare betonar hon att man 

självklart aldrig kommer sätta 
upp kameror i behandlingsrum-
men på sjukhusen, utan att man i 
så stor utsträckning som möjligt 
ska hålla sig till skalskydd och 
allmänna ytor där in- och utpas-
sering sker. 

Slutligen poängterar Irene att 
tryggheten för medarbetare och 
patienter måste väga tyngre än 
integritet i det här fallet. 

-          Jag vågar inte ens tänka 
på allt förskräckligt som faktiskt 
skulle kunna hända med den 
situationen vi har idag. Vi vill få 
upp kameror för att behålla den 
öppenhet och tillgänglighet vi har 
på våra sjukhus idag, men så som 
det ser ut nu kanske framtidens 
akutmottagningar och sjukhus 
blir låsta byggnader, säger Irene. 

Ökad trygghet med 
kameraövervakade sjukhus

�

FORTS

Kamerabevakning

IRENE SVENONIUS
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Den 1 augusti har det 
gått ett år sedan den 
nya kamerabevak-
ningslagen trädde i 
kraft. Det vill säga 
– det blev enklare för 
privatpersoner att 
installera och använda 
kameror i övervak-
ningssyfte eftersom 
tillstånd inte längre 
krävs. Säkerhetsin-
stallatören tog reda på 
vad det inneburit för 
olika aktörer i deras 
arbete med kameror.

Den nya kamerabevak-
ningslagen har gällt i nio 
månader när detta skrivs. 

Samtidigt med lagändringen tog 
Datainspektionen över tillstånds-
givandet till myndigheter från 
länsstyrelsen, och ännu finns 

inga siffror på hur lagen påverkat 
ansökningarna.

- Vi vet inget om hur tillström-
ningen såg ut hos dem så det 
är oklart om ansökningarna har 
minskat, men det känns som en 
rimlig gissning att de borde ha 
gjort det, säger Jeanette Bladh 
Gustafson, jurist på Datainspek-
tionen.

Hon säger att de vanligaste 
frågorna de får handlar om utifall 
någon behöver tillstånd.

- Alternativt ”finns det 
tillstånd, får de titta på mig?”. 
Vi gör tillsyn, men inte på varje 
företag utan i områden där vi får 
in mycket klagomål. Det kan vara 
från arbetstagare eller grannar.

Kameror 
har gett po-
sitiv e ekt

På Secu-
ritas Direct 
som gör 
säkerhetslös-
ningar till fö-
retag ser man 
en ökning för 
lösningar som 
inbegriper just 
kamera.

- Båda nya och befintliga kun-
der kompletterar sitt larm med en 

kameraövervakning. En kame-
ralösning ger än mer skydd då 
vi från vårt säkerhetscenter kan 
agera snabbare vid en incident, 
säger Theres 
Lakso, kommu-
nikationschef på 
Securitas Direct.

Under 2018 
kunde de i 
samarbete med 
partners och blå-
ljusmyndigheter 
gripa eller avhysa 
närmare 1200 
personer.

- Den moderna 
tekniken som ka-
meran möjliggör 

har gett en väldigt 
positiv effekt då 
vi har bidragit till 
att fler personer gripits och fler 
incidenter avbrutits under 2018 
jämfört med tidigare år, säger 
hon.

Bevisning i polisutredningar
Polisen är en myndighet 

som fortfarande behöver söka 
tillstånd. Det som förändrades för 
dem 1 augusti var att handlägg-
ningen blev enklare. Däremot 
säger även Stefan Singman, po-
liskommissarie och projektledare 
för kameragruppen i Stockholms-

regionen, att när 
kameror kommer upp 
så hjälper de.

- Arbetet med ka-
meror är ganska nytt 
för oss också, och vi 
jobbar fortfarande i 
projektform, så vi har 
inte heller gjort någon 
vidare forskning 
som går att dra säkra 
slutsatser av. Men 
jag kan konstatera 

att de kameror som sattes upp i 
södra Järva för två år sedan har 
gjort stor nytta. Framför allt i 
vissa utredningar där det har skett 

brott och man kunnat gå tillbaka i 
inspelat material och både styrka 
och avfärda händelseförlopp.

Även de kameror som satts 
upp runt Ser-
gels Torg och 
Kungsträdgår-
den i Stock-
holm, vilka 
följs i realtid, 
har varit till 
hjälp.

- Särskilt 
i narkotika-
brotten. Det 
är jättemånga 
fall där man 
ser överlåtelser 
och kan gå på 
både köpare 
och säljare 

direkt när de lämnar.
Dessutom är polisen den myn-

dighet som kan begära in filmer 
från andra aktörer, även privata.

- Men det har gått för kort 
tid för att märka något eller dra 
några slutsatser om det blivit fler 
efter lagändringen, säger Stefan 
Singman.

Få studier om kameraöver-
vakning i dagsläget

Kamerorna kommer i framti-
den att få betydelse för att lösa 
viss typer av brott. Det förutspår 
Manne Gerell, kriminolog på 
Malmö Universitet. Han tror 
dock inte att det kommer att 
synas i statistiken än på ett tag.

- Det finns inte många studier 
om detta, och inga i Sverige, men 
de som finns pekar mot att det 
funkar ganska bra i andra länder 
– om det är bra bilder. Upp-
klarningsprocenten ökar ganska 
dramatiskt. Men att se effekt på 
nationell nivå kommer att ta lång 
tid. Även om man sätter upp 
hundratals kameror är det bara 
någon enstaka procent av brotten 
som fastnar.

TEXT: MARIA FORSSTRÖM
FOTO: SECURITAS & HÅKAN RÖJDER

�

Kamerabevakningslagen
- så har det gått

MANNE GERELL

    THERES LAKSO
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Krönikan

Hasse Aro

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

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

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

"Som om vi vill leva i ett samhälle präglat av våld, 
sexualbrott och mord"

PRISBELÖNT PROGRAMLEDAREPRISBELÖNT PROGRAMLEDARE

En sak har jag lärt mig under åren som 
kriminaljournalist. Vill jag skapa 
känslor, ja nästan hätsk stämning, ska 

jag publicera brottsstatistik. Lite märkligt, 
kan tyckas. Statistik är ju trots allt fakta. Inte 
åsikter.

Och så här års kommer kulmen på denna 
besynnerliga tendens. Brottsförebyggande 
Rådet, BRÅ:s, rapport om brottsutvecklingen 
i Sverige.

Kalla, tydliga siffror.  Ändå så fulla av käns-
lor. Som om vi vill leva i ett samhälle präglat 
av våld, sexualbrott och mord, där ingen av 
oss går säker och vem som helst kan drabbas.
Men så är det ju inte. Vilket borde vara goda 
nyheter. Eller? Ta morden till exempel. Sedan 
2002 har det dödats i snitt 93 människor per år 
i Sverige. 112 st. som mest ett år, och 68 som 
minst ett annat.

INGEN ALARMERANDE ÖKNING alltså. Men 
detta är det många som vägrar tro på. Jour-
nalisten Elisabet Höglund, till exempel, är så 
misstrogen att hon tagit fram egen statistik 
som visar på betydligt högre siffor. Hon 

menar att det begicks 163 
mord 2016, medan den 

verkliga siffran är 
106. Ganska hög den 
med, men långt ifrån 
Höglunds. 

Ändå borde denna 
statistik vara ganska 
enkel att förstå. En 
mördad kropp är en 
mördad kropp.

Problemet 

är att Höglund räknar med misstänkta mord, 
sådana som senare visar sig vara andra former 
av dödfall.

Men gansterskjutningarna då? De ökar ju, 
eller hur?

Ja, det är sant. Men samtidigt minskar de 
”vanliga” morden, de som inte sker i gangster-
miljö. Så antalet döda blir konstant.

Nu flikar någon in att det bror på att 
sjukvården blivit bättre, att läkarna räddar fler 
liv helt enkelt. Det har jag också kollat upp. 
Sjukhusen rapporterar inte fler människor med 
svåra skador de fått i samband med brott. Det 
argumentet faller också.

SÅ DEN INTRESSANTA FRÅGAN ÄR JU egentli-
gen inte hur utvecklingen ser ut. Nej. Det som 
fascinerar mig är varför vi inte kan acceptera 
att verkligheten är lite bättre än vi tror?

Och det här gäller många brottstyper. Ut-
vecklingen ligger stilla. Eller sjunker, till och 
med. Sedan förra årets rapport har bostadsin-
brott, fickstölder och misshandel minskat.

Goda nyheter, eller hur? Tråkigt då att du 
inte fått läsa det någonstans. Förutom här.

Däremot har du säkert hört att våldtäkterna 
och sexualbrotten ökar. Och det är sant. Men 
en del av ökningen beror dels på att fler brott 
definieras som våldtäkt, dels på att anmäl-
ningsbenägenheten ökar. Men trots det speglar 
nog siffrorna en oroande utveckling.

Liksom bedrägeribrotten. Här kan vi verkli-
gen tala om en explosion.

Så när jag läser brottsstatistiken blir jag 
bitvis oroad, men inte chockad. Inte heller 
misstänker jag någon slags konspiration bak-
om siffrorna, att de skulle vara friserade för 
att dölja verkligheten. Däremot är det en sak 

som faktiskt skrämmer mig. En siffra som jag 
tycker speglar en illavarslande utveckling, mer 
än den faktiska brottsligheten.

Och det är känslan av otrygghet. Bara åtta 
procent av oss drabbas av brott varje år. Men 
över 40 procent är oroliga över utvecklingen.

En utveckling de läser och hör om. Inte 
en utveckling de baserar på egen erfarenhet, 
alltså.

OM VI DÅ FÖRSÖKER SAMMANSTÄLLA ALL
statistik i en enda bild, hur ser den ut?

Kanske så här: Vi lever i ett relativt tryggt 
samhälle. Ändå är vi rädda.

Vad kan man då göra åt det? Hur kan vi få 
ner vår rädsla till en rimlig nivå?

Jag tror att det krävs två saker, som båda 
syftar till att skapa en känsla av trygghet, sna-
rare än att bekämpa en brottsexplosion.

Det första är ett rejält krafttag mot gangs-
terbrottsligheten. Även om den drabbar få, 
ger den oss en bild av ett samhälle i förfall. 
Den skadar vårt förtroende mer än den skadar 
människor. Därför måste den bekämpas. Vi 
måste få känna oss trygga.

Det andra är att öka uppklaringen av de 
mindre brotten. De som faktiskt drabbar oss. 
Vi förstår alla att det inte finns något hundra-
procentigt skydd mot till exempel bedrägerier. 
Men när vi drabbas, och polisen knappt tar 
upp en anmälan, ja då skadas förtroendet.

För i grunden handlar det egentligen inte om 
antalet brott. I grunden handlar det om tilltro. 
Om våra förväntningar på rättsstaten.

Just nu är de väldigt låga. Och då kan BRÅ 
presentera vilka siffror som helst. 

Där har vi ett problem. �



Servicelager

RED REKORD

BRAVO W-MAX

OMNIA

www.prodib.se

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

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

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

Nycklar  MaskinerMaskiner  Hänglås  Låsprodukter

Från och med den 1 april 
i år finns ett nytt servi-
celager för kunder i AXS 
lokaler på Processvägen i 
Mölnlycke utanför Göte-
borg. Den 11 april invigdes 
det nya lagret och över 
130 kunder och partners 

besökte AXS den dagen. 

Nästan samtidigt som Copiax 
stängde sitt lager i Göte-

borg, öppnade AXS sitt. Men 
planerna på att starta upp ett 
servicelager har funnits länge 
berättar Peter Stålstad, VD för 
AXS. 

-        Vi har haft lager för glas 
och dörrautomatik sedan fyra år 
tillbaka ungefär, nu kände vi att 
det var dags för ett servicelager 
även för låsdelen.

DET NYA LAGRET ÄR ett helt 
nytt rum i företagets befintliga 
lokaler. Här inne ryms i nuläget 
cirka 300 olika artiklar, men man 
betonar att det är en process vil-
ka varor man ska ha och att man 
är oerhört lyhörd för önskemål 
från kunderna. I nuläget finns 
här mycket mekaniska produk-
ter och ett urval av produkter 
för larm, passer och CCTV. Så 
småningom ska man även börja 
jobba med digitala låsprodukter, 
förklarar Peter Stålstad. 

Alla kunder som vi pratar 
med under invigningen uttrycker 
sin glädje över att AXS öppnat 

lagret. Förutom ett sortiment 
som ska få ta form utefter vad 
kunderna faktiskt behöver, har 
man möjlighet att göra beställ-
ningar från huvudlagret i Årsta 
som levereras under natten. 

-        Fram till klockan halv 
fyra varje dag kan man lägga sin 
order så finns den klar för av-
hämtning i Mölnlycke kl. 07.00 
dagen efter, eller om man vill 
få den utkörd så går det givetvis 
lika bra säger Peter. 

Vidare berättar han att man 
har Öppet Hus-arrangemanget 
för att visa upp det nya lagret 
och för att fler ska hitta hit. Men 
redan så här långt har intresset 
varit stort. 

-        Det dyker för jämnan 
upp kunder spontant för att 
kolla vad som finns, och vi har 
också haft många nya kunder 
sedan vi öppnade för en vecka 
sedan, tillägger Larry Örneholt, 
kundansvarig. 

I DAGSLÄGET ÄR DET de två 
lageransvariga kollegorna Martin 
och Isak som har totalansvaret 
för lagerverksamheten och de 
sköter därmed även plock, pack, 
utlämning och inköp. Båda två 
upplever också att lagret redan 
blivit uppskattat av många. 

-        Vi har även redan nu ta-
git till oss önskemål från kunder 
över vad de vill ha på hyllorna, 
säger Isak och fortsätter: Som 
Peter säger, vårt mål är att ha ett 
riktigt bra grundsortiment som 
byggs upp utifrån vad kunderna 
behöver. 

AXS nyöppnade servicelager i Göteborg 
invigdes

�

ISAK OCH MARTIN I DET NYA LAGRET
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Personporträtt

Annika Brändström lägger 
jobbet på hyllan

TEXT & FOTO: 
VICTORIA E. KISS NYLUND

Efter tolv år har det blivit 
dags för Stöldskyddsfören-
ingens VD Annika Bränd-
ström att avsluta både sin 
tid på SSF och sitt yrkesverk-
samma liv. I sommar lägger 
hon jobbet på hyllan och går 
i pension. Säkerhetsinstalla-
tören fick en pratstund med 
Annika och passade bland 
annat på att fråga vad hon 
är mest och minst stolt över 
under sin tid som VD.   

Det var när Annika jobbade som rektor 
på IHM Business School som an-
nonsen som VD för SSF trillade över 

henne. Hon kände själv att hon ville göra nå-
got nytt och jobbet på Stöldskyddsföreningen 
lockade. Framför allt tyckte hon att verksam-
hetens ändamål kändes viktigt. I april i år har 
det gått över ett decennium sedan hon började 
som VD för den ideella föreningen var syfte 
är att verka för ett tryggare samhälle. 

- Det har varit helt fantastiskt och 
det är ju otroligt vad tiden går fort, inleder 
Annika och fortsätter: Det har hänt mycket på 
dessa tolv år, digitalisering, teknikutveckling 
och globalisering har påverkat säkerhetsområ-
det i stor utsträckning. 

Vidare berättar Annika om hur det såg ut 
när hon började sin karriär på SSF under året 
2007.

- På den tiden handlade mycket om 
brott i den fysiska världen. Säkerhet för oss 
idag är snarare en kombination av fysisk sä-
kerhet, IT-säkerhet och informationssäkerhet, 
förklarar Annika och tillägger:

- När brotten blev alltmer digitala 

fick vi på SSF även förändra vårt eget arbets-
sätt och öka våra kunskaper internt, detta för 
att följa brottsutvecklingen helt enkelt. 

Har synts och hörts
Mest av allt känner sig Annika glad och 

stolt över den utveckling som hon tycker att 
SSF genomgått under alla dessa år. Hon pekar 
på att utvecklingen i omvärlden gått med en 
rasande fart och att SSF alltid varit nyfikna, 
entreprenörsdrivna och försökt hänga med 
och anpassa verksamheten. 

- Ett lysande exempel på att vi är 
snabba på att anamma läget är vår norm för 
cybersäkerhet, säger Annika och fortsätter: 
Det är den första normen för grundläggande 
IT-säkerhet som finns för små och medelstora 
företag. 

När Annika summerar läget känner hon sig 
också glad över att de lyckats nå så många 
med sin information om hur man kan minska 
risken för att utsättas för brott. 

- Vi har verkligen synts och hörts 
mycket och stärkt vår position, fastslår 
Annika glatt och nämner bland annat SSF:s 
satsning med Stoppa Tjuven – en serie som 
vunnit priser både i och utanför Sveriges 
gränser. 

Extra stolt är hon över alla fantastiska sam-
arbeten de haft med olika partners. 

Kunde kommit längre med B2B
Att framhäva några personliga insatser som 

Annika är särskilt nöjd med är inte självklart 
för henne, men efter en stunds funderande 
landar hon ändå i några goda egenskaper hon 
tror har uppskattats av hennes medarbetare 
genom åren. 

- Jag är stolt över mitt starka entre-
prenöriella ledarskap och tycker att jag haft 
en god förmåga att förstå vad som händer runt 
omkring oss. Men mest av allt är jag så klart 
glad och stolt över att ha fått bidra till SSF:s 
utveckling, att vi breddat verksamheten och 
nätverket, konstaterar Annika. 

Är det något hon kan framhålla som hon 
inte känner sig lika stolt över, är det att hon 
hoppats att man hade kommit längre med för-
säljningen av produkter och tjänster till andra 

företag, det vill säga med B2B-verksamheten.
- SSF är ideell förening som inte får 

några statliga bidrag och måste stå på egna 
ben. För att tjäna pengar har vi därför ett 
dotterbolag vars syfte är att leverera hög vinst 
säger Annika och fortsätter: All försäljning 
är därför viktig och här tycker jag att vi hade 
kunnat komma längre i våra egna försälj-
ningsprocesser. 

Att ge råd till den person som ska ta över 
hennes arbete är hon försiktig med. 

- Man ska akta sig för att ge råd och 
tips, säger Annika skrattandes och tillägger 
att SSF går en fin framtid till mötes och att 
hon är övertygad om att det blir alldeles 
fantastiskt med en ny VD med nya tankar och 
visioner. 

Om hon ändå ska tipsa vill hon ge ett 
generellt tips till hela branschen, och det är att 
satsa på utbildningar och certifieringar. 

- Jag tror det är viktigt för att hänga 
med i konkurrensen och hitta framtidens sä-
kerhetsinstallatörer i kombinationen av IT och 
teknik. Vi står alla inför samma utmaning, 
konsterarar hon.

Kommer sakna kollegorna
Att innan självklar pensionsålder kunna få 

avsluta sitt yrkesverksamma liv och få möj-
ligheten att fullt ut ägna sig åt andra viktiga 
delar av sitt liv, som att utveckla sina intres-
sen, ser Annika som ett enormt privilegium. 
Sedan 30 år tillbaka är hon gift och det är 
också tillsammans med sin man som Annika 
kommer dra sig tillbaka från arbetslivet. 
Tillsammans planerar de en eventuell flytt 
utomlands, men en sak är i alla fall säker, hon 
ska försöka resa, njuta och framförallt ska hon 
vandra, cykla och spela så mycket golf hon 
bara orkar. Men än är det inte dags, fram till 
sommarsemestern jobbar hon på som vanligt. 

- Hur roligt det än ska bli att få ägna 
mig åt allt detta kommer jag självklart sakna 
min arbetsplats och mina kollegor i bran-
schen. SSF har en viktig roll i samhället och 
det är att bidra till en ökad trygghet, vi har 
funnits i 85 år och jag hoppas verkligen att 
SSF ska finnas minst lika länge till, säger hon 
avslutningsvis. �
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SEM GROUP

Opinionsbildare med stort 
patos för säkerhetsfrågor 
SEM Groups vd 
Henrik Kolga har stor 
nytta av sin långa er-
farenhet av lobbing 
och opinionsbildning 
när han företräder 
medlemmarna i vik-
tiga säkerhetsfrågor.
–SEM Groups hittills 
viktigaste bidrag till 
säkerhet och kvalitet 
var när vi fick gehör 
för att utnämna Inge 
Lidén till convenor 
i en standardkom-
mitté för säkerhets-
produkter inom EU, 
säger Henrik Kolga.

Inge Lidén, med ett förflutet 
på SEM Group och Assa, där 
han ansvarat för standarder, 

är sedan 2018 convenor (sam-
mankallande) för TC33/WG, 
som är den kommitté som tar 
fram standarder för lås, brand-
dörrar och andra säkerhetsrelate-
rade produkter. 

–Rollen som convenor är 
mycket viktig eftersom denne 
är med och påverkar standarder 
som gäller under flera år inom 
EU. SEM Group lobbade hårt 
för Inge Lidéns kandidatur. Han 
är en garant för att man inte 
tummar på kvaliteten när det 
gäller säkerhetsprodukter, säger 
Henrik Kolga. 

En bredare bas
SEM Group representerar 35 

medlemsföretag inom områdena 
Säkerhet, Elektronik och Meka-
nik och är medlem i Säkerhets-
Branschen. Det är en förening 
för säkerhetsföretag med cirka 
440 medlemmar. Tillsammans 
omsätter de 57 miljarder kronor 
och har 33.000 medarbetare.

–Medlemskapet i Säkerhets-
branschen ger oss en djupare och 
bredare bas i våra olika projekt, 
inte minst mot politikerna, fram-
håller Henrik Kolga.

– Smarta Hem, EU-standarda-
ren SS EN 16034/35 och EPD:er 
är de områden vi för närvaran-
de prioriterar. Smarta Hem är 

en broschyr med goda råd till 
företagare och privatpersoner 
om vad man bör tänka på för att 
minimera riskerna i den digitala 
världen. SS EN 16034 handlar 
om vilka krav som ska ställas 
på brandklassade dörrar. EPD är 
en miljövarudeklaration vi tagit 
fram, tillsammans med ARGE. 
Den redovisar en varas eller 
tjänsts miljöpåverkan över hela 
livscykeln. Ett flertal produkter 
för dörrmiljöer är nu miljödekla-
rerade, berättar Henrik Kolga.

Utbildning är en annan viktig 
branschfråga för SEM Group. 

Här har SäkerhetsBranschen 
inspirerats av SLR.

–Man kommer att använda den 
webbutbildning för låssmeder 
som SLR tagit fram. Webb-
koncept ska även användas för 
utbildning av larmtekniker och 
andra yrkesgrupper inom säker-
hetsbranschen, berättar Henrik 
Kolga.  

En remissinstans i säker-
hetsfrågor

SäkerhetsBranschen är remiss-
instans för riksdag och regering i 
säkerhetsfrågor. 

–Det kan till exempel handla 
om ökad kameraövervakning, 
larm, väktarens befogenheter 

med mera. De har också kon-
takter med MSB och Boverket i 
frågor som berör medlemsföreta-
gen berättar Henrik Kolga. 

Regeringen vill införa ett 
förbud för arbetsgivare mot att 
kräva utdrag ur belastningsregist-
ret av en person som söker jobb. 
Motivet är att den som sonat sitt 
brott inte ska diskrimineras på 
arbetsmarknaden.

–Vi har i en skrivelse till 
Arbetsmarknadsdepartementet 
begärt undantag från ett even-
tuellt förbud för SEM Groups 

medlemmar eftersom en fläckfri 
vandel är ett måste för den som 
jobbar med säkerhetsfrågor. SLR 
har lämnat in en kompletterande 
skrivelse till departementet och 
vill att förbudet mot registerut-
drag heller inte ska gälla deras 
medlemmar, bland annat för att 
kunna föra kampen mot oseriösa 
låssmeder, säger Henrik Kolga.

Intresserad av säkerhets-
frågor

Henrik Kolga har alltid varit 
intresserad av säkerhetsfrågor.

–Jag har också lång erfarenhet 
av kommunikation, lobbing och 
opinionsbildning. Det har jag 
stor nytta av i min roll som SEM 
Groups vd. 

Hans framgångsrika karriär 
har kretsat kring journalistik, PR 
och kommunikation.

Jobbet som informationsdirek-
tör på Swedbank är esset på topp 
i hans digra CV men han har 
också bland annat varit informa-
tionschef på Wasa Försäkring 
och egen företagare inom om-
rådet marknadskommunikation. 
2013 blev han vd för Swesec1), 
som numera sammanslaget 
med SäkerhetsBranschen. 2018 
blev Henrik Kolga vd för SEM 
Group.

Henrik Kolga har en MBA 
(magisterexamen) i företagseko-
nomi.

–Jag gillar egentligen inte 
ekonomi. Men goda kunskaper i 
ämnet är en fördel i jobbet som 
informationschef för att kunna 
förstå vad ekonomichefen pratar 
om, menar Henrik Kolga. 

Gillar snabba bilar
Sportbilar, banracing, historia, 

karate och musik är Henrik Kol-
gas stora intressen. På 90-talet 

En fläckfri vandel 
är ett måste för den 

som jobbar med 
säkerhetsfrågor
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var han med och grundade en 
föregångare till Spotify och 
YouTube.

–Det var en musiksajt, 
kallad Popwire, med bland 
annat Ericsson och Investor 
som investerare. Eriksson var 
framförallt intresserat av vår 
teknik för strömmande video för 
det nyligen lanserade 3G-nätet. 
På Popwire fick unga okända 
artister, som satt i källaren och 
spelade, gratis lägga ut sina 
låtar på nätet. Vi tipsade sedan 
skivbolagen om vilka låtar som 
ofta laddades ner i förhoppning 
om att artisterna skulle få ett 
skivkontrakt, berättar Henrik 
Kolga. Sajten lades ner 2001. 

Att SEM Group läggs ner är 
uteslutet. Deras insatser för ett 
säkrare och tryggare samhälle är 
ovärderliga. Och Henrik Kolga 

Läs 
SEM Groups 

spalt på sidan 
33

räds inte närkamperna med de 
makthavare, vars beslut stundom 
är outgrundliga.

1) Tidigare Swesecs fyra delbransch-
föreningar SEM Group, (Säkerhet 
inom Elektronik och Mekanik), 
SLR, (Sveriges Lås och Säkerhets-
leverantörers Riksförbund), Svebra, 
(Svenska Brandsäkerhetsföretag) och 
GBF, (Glasbranschföreningen/Fa-
sadgruppen) är numera associerade 
medlemmar i SäkerhetsBranschen.

SEM GROUP
SEM Group (Säkerhet inom Elektronik och 
Mekanik) är en mötesplats för tillverkare av 
fysisk och elektronisk säkerhet. SEM Group 
påverkar standarder, håller utbildning och tar 
fram verktyg som underlättar medlemmarnas 
verksamhet. 

SEM Group är medlem i ARGE (The European 
Federation of Associations of Locks and Buil-
ders Hardware Manufacturers) med över 230 
europeiska tillverkare av säkerhetsprodukter. 
ARGE driver branschspecifika frågor när det 
gäller standarder inom EU-området. ARGE 
fungerar också som rådgivare i tekniska frågor, 
bland annat för Europeiska Standardiserings-
kommissionen (CEN).

�
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En säker framtid till mötes
Branschdagen 2019

Årets branschdag i SäkerhetsBranschens regi på Quality Globe Hotel i Stockholm lockade 
cirka 230 säkerhetsprofiler från hela landet. Med flertalet seminarier och föredrag tog man 
tempen på både den egna branschen och dess plats i samtiden. Sammantaget konstatera-
de man att branschen går en säker framtid till mötes. Dagen avslutades med årsmöte för 
medlemsföretagen – där man tackade avgående ordförande Björn Eriksson och valde en ny 
person till posten. 
TEXT & FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND

THERESE MATTSSON

BJÖRN ERIKSSON ÅRSMÖTET, SLR:S ORDFÖRANDE BENNY JANSSON & KRISTINA TULLBERG FRÅN AXIS COMMUNICATIONS

JOAKIM SÖDERSTRÖM JUDITH WOLST
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B   ranschdagen inled-
des med vad man 
skulle kunna kalla 
för en lägesrapport 
över brottsutveck-

lingen i Sverige just nu. Det var 
Anders Hall Polismästare och 
utvecklingschef för Polismyndig-
heten som presenterade polisens 
strategi för ett tryggare Sverige. 
Visst fokus hamnade även på 
global brottsutveckling och både 
globala som europeiska trender 
lyftes fram. En sak som går 
att konstatera är att färre mord 
begås, både i Sverige, Europa 
och i världen. Även egendoms-
brotten tycks minska på samtliga 
plan. Det som ökar mest, också i 
Sverige, är de internetrelaterade 
brotten. Även bedrägerierna ökar 
i landet, likaså gör det dödliga 
våldet mellan kriminella gäng. 

Branschen behöver fler 
medarbetare

Den stora utmaningen som 
polisen står inför minner mycket 
om de utmaningar också Säker-
hetsbranschen står inför. Kompe-
tensförsörjningen är sedan en tid 
tillbaka en ödesdiger utmaning. 
Polistätheten ligger just nu på 1 
polis per 503 invånare. I Europa 
generellt ligger denna siffra på 
1 per 244 invånare. Det man vill 
göra är att satsa på att utbilda 
fler poliser, samt stärka den 
lokala närvaron. Även Säkerhets-
Branschen lyfte kompetensför-
sörjningsproblematiken och VD 
Joakim Söderström berättade att 
man initierat ett eget organ för 
frågan som man valt att kalla för 
Nationellt Kompetenscentrum 
för Säkerhet, NKS.

- Vi har uppfattat att 
kompetensförsörjning, kompe-
tensutveckling och återväxt är 
bland de viktigaste frågorna för 
våra medlemmar, förklarade 
Joakim som också pekade på 
att olika branschundersökningar 
visat att bland annat 5000 nya 
säkerhets- och ordningsvakter 
behövs och även SLR:s siffror 
om att 1000 nya låstekniker 
behövs, presenterades. 

Vad NKS ska göra, hur deras 
arbete ska se ut och hur de ska 

utbilda befintlig och ny person är 
i dagsläget inte färdigformulerat. 
Det man ska göra nu är att starta 
flera delprojekt för att tillsam-
mans med medlemmarna finna 
vägen framåt. NKS är tänkt att 
lanseras först 2020. 

Säkerhetsfrågor relevanta 
för fler

Vidare pratade Therese 
Mattsson, Generaldirektör på 
Kustbevakningen, tidigare 
Generaldirektör för Tullverket 
och chef för Rikskriminalen, om 
hur hon utifrån sin kombinerade 
yrkesbakgrund ser på Sverige 
framåt. Hon 
belyste värdet 
av samarbetet 
mellan olika 
myndigheter 
och men-
ade att detta 
samarbete bara 
blivit bättre. 
Therese Mattsson klargjorde att 
hon inte sällar sig till den skaran 
människor som tycker det var 
bättre förr. Det räcker att hon gör 
en historisk överblick över sina 
30 år i branschen, för att veta 
detta, menar hon. Det är tekniken 
som har lett utvecklingen och 
det är internet som förändrat 
samhället i grunden konstaterar 
Therese Mattsson. Säkerhet har 
blivit mer relevant för fler än vad 
det någonsin varit tidigare. 

- Särskilt säkerhet man 
är beredd att betala för, det vill 
säga säkerhetsbranschen, säger 
Therese Mattsson och fortsätter: 
Den efterfrågan har vuxit lavin-
artat. Idag skapar även sådant 
som klimatet en hotbild, till 
exempel känner sig idag många 
bönder hotade av en grupp vi 
inte tänkte skulle utgöra något 
hot för 30 år sedan, nämligen 
djurrättsaktivister, belyser 
Therese Mattson och förklarar 
att man exempelvis fått ha vakter 
närvarande vid vårens kosläpp.

Idag hyr kommuner in vakt-
bolag för att patrullera gator och 
torg och det finns många bra 
initiativ bortom polisen, menar 
Mattson. Grannsamverkan är ett 
sådant exempel. På så sätt menar 

Mattsson att det är viktigt att 
säkerhetsbranschen fungerar som 
ett komplement till polisen. 

Teknikutveckling påverkar
En annan som belyste hur 

teknikutvecklingen och internet 
i allra högsta grad förändrat vårt 
samhälle, var Judith Wolst som 
berättade hur ny teknologi kan 
skapa möjligheter för säkerhets-
branschen och företagen i den. 
Judith Wolst är digital strateg 
men också författare och före-
läsare. Hon har sedan många år 
tillbaka ett väldigt stort intresse 
för digitalisering. Så stort att hon 

skrivit en bok om digital panik, 
boken med samma namn tar 
upp att merparten av oss känner 
att internet och digitaliseringen 
börjar bli övermäktig, inte bara 
privat utan även på jobbet. Vi 
hänger inte med och vi vet inte 
vad vi ska använda teknik och 
digitalisering till. Judith å sin 
sida menar att det är viktigt att 
inse att teknik faktiskt skapar 
trygghet, inte bara indirekt utan 
även konkret. Om den används 
rätt, det vill säga. 

Idag har tech-branschen och 
säkerhetsbranschen många 
gemensamma nämnare. 

- Tekniken och de olika 
produkter som kommer med den 
är i de flesta fall perfekta för att 
höja den egna känslan av trygg-
het, många stora världsledande 
tech-företag jobbar i dag också 
per automatik med frågor om 
identitet och säkerhet, helt enkelt 
för att världen kräver det. 

Människan en viktig faktor
Kartläggandet av personers 

beteenden på internet ligger i 
vissa länder till grund för huru-
vida en person som ansöker om 
ett banklån får ett sådant eller 
inte, en metod som Judith tror 

vi kommer se en stor utveckling 
av. Särskilt utvecklande kan 
den här typen av teknik bli för 
länder utanför västvärlden, där 
det ofta kan vara problema-
tiskt för människor att uppvisa 
god bakgrund för att öppna till 
exempel bankkonton. Men visst 
innebär inte utvecklingen endast 
fördelar. 

- Självklart finns farhå-
gor. Till exempel är utvecklingen 
av fake videos och att man kan 
kopiera en riktig persons ansikte 
och röst för att göra en sådan 
video, vilket innebär en risk för 
hela konceptet med ansiktsigen-

känning. 
Trots detta 

känner sig 
Judith lugn. 
Dock tror hon 
att värdet av 
mänsklighet 
kommer öka 
med åren. Att 

vara människa och den med-
mänskliga kontakten kommer bli 
en viktig faktor i teknikutveck-
lingen. Man får bara hoppas på 
att vi kommer se skillnad på en 
riktig människa och en robot.

Ny ordförande utsågs 
Riktiga människor var det i 

alla fall som deltog på Säker-
hetsBranschens årsmöte. Un-
gefär 37 medlemsföretag fanns 
representerade. Till de viktigaste 
besluten från mötet hör att Björn 
Eriksson, som avgick som ord-
förande för Säkerhetsbranschen, 
utsågs till hedersordförande. Ny 
ordförande i föreningen är Kettil 
Stenberg från Stanley Security. 
Med sin breda kunskapsbas i 
branschen samt med erfarenhet 
från ordförandeposten i Finska 
Säkerhetsbranschen tror man att 
Kettil kommer passa utmärkt 
på posten. Dessutom har man 
också reviderat ordföranderollen 
och från och med nu kommer 
VD:n, Joakim Söderström, ha 
en större roll med mer ansvar 
än tidigare. Innan har ordföran-
den varit talesperson för hela 
SäkerhetsBranschen, nu är alltså 
detta något som istället ska ingå i 
VD-rollen. 

"Idag hyr kommuner in 
vaktbolag för att patrullera 

gator och torg."

�



Nyheter i korthet

FÖRVÄRV

Prosero Security 
fortsätter växa
� Företagsgruppen Prosero 
Security fortsätter växa. I 
april förvärvade man yt-
terligare tre bolag i västra 
Sverige. Dessa är Dalek Lås 
och Larm, Safetytech i Väst 
och Cadsafe Brandservice. 
Förvärven innebär också att 
de tidigare ägarna till samtli-
ga tre företagen nu också är 
delägare i Prosero Security. 

– Det känns väldigt roligt 
att kunna välkomna Dalek, 
Safetytech och Cadsafe in i 
Prosero. Det är tre välskötta 
bolag med hög kompetens 
och lång erfarenhet inom sina 
respektive områden, kom-
menterar Mikael Norlander, 
VD Prosero Security.

Dalek Lås och Larm är en 
komplett lås- och säker-
hetsleverantör i Västsverige 
med butik och kontor i både 
Trollhättan och Kungshamn. 
Företaget är ett genuint 
familjeföretag som grunda-
des 1962. Idag drivs verk-
samheten av tio välutbildade 
medarbetare som säljer och 
servar lås och beslag, pas-
sersystem, inbrottslarm och 
värdeförvaring.

– Vi har mer och mer märkt 
av att vi är för små för att 
vara stora och för stora för 
att vara små. Nu känns det 
som att vi kan jobba som 
det lokala bolaget men ändå 
vara stora tillsammans. Det 
kommer att bli både kul och 

spännande att få möjligheten 
att vara en del av resan med 
Prosero och alla nya kollegor. 
Nu har vi fler att samverka 
med som är i samma sits 
som oss, kommenterar Daniel 
Dalek, VD för Dalek.

Safetytech i Väst är ett 
säkerhetsföretag med verk-
samhet i göteborgsregionen. 
Deras fokusområden är sys-
temlösningar och produkter 
inom brandlarm, inbrottslarm 
och kameraövervakning. 

Cadsafe Brandservice är ett 
brandskyddsföretag som har 
kontor i Västra Götaland. 
Förutom helhetslösningar 
inklusive serviceavtal på 
brandredskap arbetar man 
med utbildningar och kon-
sulttjänster.  

I maj knöt Prosero Securi-
ty även till sig Axel Group. 
Företaget som bland annat 
levererar personlarm har 
sedan starten 2010 vuxit 
och utsågs 2018 av Veckans 
Affärer till Superföretag, 
dessutom utnämndes man 
av Dagens Industri till ett av 
årets Gasellföretag. 

Prosero Security består nu 
av 26 företag på 39 platser i  
Sverige och Norge. 
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Nyckelförvaring på objektet  
                                        -  i box eller i tub

� FATUM Power X1 DC-DC
omvandlare från Alarmtech 
är lätt att använda för olika 
applikationer där det finns en 
strömförsörjning med delar av 
utrustningen som kräver en 
annan lägre inspänning. Inspän-
ningsområdet är från 5V till 32V 
och max utspänning är inspän-
ningen minus 2V. Reglerbar 
utspänning med potentiometer. 
Max utström är 2A inom hela 
reglerområdet. Vilströmen är 
75uA utan last vilket gör den 
lämplig för batteridrift. Kretsen 
är kortslutningsskyddad och 
temperaturskyddad. 

PRODUKTNYTT

DC/DC omvandlare med reglerbar 
utspänning med potentiometer

BRANDFARLIGA ARBETEN

UTBILDNING

� Efter sommaren startar 
en ny utbildning för att stärka 
utförare att arbeta brandsä-
kert. Det är SVEBRA (Svenska 
Brandsäkerhetsföretag) och 
Sveriges Byggindustrier som 
tillsammans har tagit fram 
utbildningen Brandfarliga 
Arbeten. 

I många arbeten förekommer 
tillfälliga arbeten som på 
något sätt orsakar uppvärm-
ning, till exempel svetsning, 
lödning, torkning. De som 
utför dessa arbeten måste gå 
en utbildning för att få det till-
stånd som krävs. Tidigare har 
SVEBRA bara kunnat erbjuda 
Brandskyddsföreningens kurs 

Heta arbeten, men nu finns 
den nya utbildningen Brand-
farliga Arbeten som tagits 
fram för att vara anpassad för 
förhållanden i olika branscher. 

Brandfarliga Arbeten har tagit 
hjälp av flera experter på om-
rådet för att utbildningen ska 
hålla den kvalitet som krävs 
för att certifikat ska kunna 
utfärdas enligt försäkrings-
bolagens villkor. En del i mål-
sättningen med framtagandet 
av konceptet har varit att 
minimera administration och 
därmed effektivisera för både 
arrangörer och utförare.

Det krävs ett giltigt certifikat 
för att få utföra tillfälliga ar-
beten med risk för brand, skri-
va tillstånd eller vara brand-
vakt. De som går utbildningen 
Brandfarliga Arbeten får 
förståelse för risksituationer 
på just sin arbetsplats och kan 
direkt tillämpa kunskaperna i 
sitt arbete. Under utbildning-
en genomförs ett certifierings-
test och vid godkänt resultat 
är man behörig att utföra 
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Kommunerna står 
inför större utma-
ningar än någonsin 
när det gäller frågor 
som rör brott och 
otrygghet. Samti-
digt har befintliga 
arbetssätt visat sig 
ha begränsad fram-
gång. För att komma 
till rätta med den typ 
av brott och ord-
ningsstörningar som 
påverkar människors 
livskvalitet i varda-
gen krävs helt nya 
lösningar.

Under många år har det i 
Sverige funnits en upp-
fattning att det inte går 

att göra någonting åt brottslig-
heten, vilket är fel. Många tycks 
också ha uppfattningen att den 

svenska situationen är represen-
tativ för hur det ser ut i övriga 
Europa. Detta förhållande har 
blivit ännu tydligare under den 
gångna valrörelsen.

ÄVEN OM MÅNGA ANDRA länder 
också har stora utmaningar står 
Sverige inte för det normala 
inom detta område. Tvärtom 
skiljer sig den svenska situatio-
nen från förhållanden i många 
andra europeiska länder.

I NEDERLÄNDERNA FINNS inga 
områden dit polisen eller rädd-
ningstjänsten inte kan åka utan 
förstärkning eller där posten inte 
kan delas ut på grund av brott 
och otrygghet. I Tyskland är det 
betydligt färre dödsskjutningar 
bland unga män än i Sverige. I 
Italien finns inte samma problem 
med bilar som brinner i förorts-
områden. I Danmark, Norge och 
Finland brinner betydligt färre 
skolor än i Sverige. I Storbritan-
nien finns en lokalt förankrad 
och närvarande polis på ett helt 
annat sätt än i Sverige.

VAD KAN DÅ GÖRAS FÖR att 
vända det utsatta läge som vi 

hamnat i? Handlar det om fler 
poliser, ny lagstiftning och hår-
dare tag? Internationellt talar allt 
fler forskare och praktiker om att 
vi inte enbart kan ”arrestera” oss 
ur situationen eftersom brottslig-
heten är alldeles för omfattande. 
Fokus måste istället vara på att 
förebygga och förhindra att brott 
överhuvudtaget uppstår. Paral-
lellt med att staten säkerställer 
att polisen får den förmåga som 
krävs i form av en ändamål-
senlig organisation, tillräckliga 
resurser, relevant utbildning etc., 
måste också kommunerna ta det 
lokala brottsförebyggande arbe-
tet på mycket större allvar.

EN VIKTIG DEL I ett sådant lokalt 
brottsförebyggande arbete kan 
vara att stimulera så kallad 
Offentlig-Privat Platssamverkan, 
något som visat sig framgångs-
rikt utomlands i form av exem-
pelvis Business Improvement 
Districts (BID).

DET HANDLAR OM att kommu-
ner, fastighetsägare, butiksägare, 
säkerhetsföretag och andra aktö-
rer går samman i en fristående, 
icke-vinstdrivande organisation 

och tar gemensamt ansvar i ett 
lokalt avgränsat område i form 
av ett torg, ett bostadskvarter, en 
handelsplats etc. Genom att ta 
ansvar för renhållning, säkerhet, 
planteringar, evenemang, design, 
belysning, förtäring etc. skapas 
en säker, trygg och attraktiv 
miljö.

INTERNATIONELLA erfarenheter 
visar att denna typ av samarbeten 
bland annat ger samsyn kring 
platsens behov, tydlig inriktning 
för arbetet, stärkt finansiering 
och utökade resurser samt effek-
tivt genomförande med hjälp av 
korta beslutsvägar.

GENOM PLATSSAMVERKAN och 
mobilisering av outnyttjade 
brottsförebyggande resurser 
i våra kommuner i form av 
fastighetsägare, säkerhetsföretag, 
handlare och andra aktörer kom-
mer samhället få nya verktyg i 
arbetet med att minska brottslig-
heten och öka tryggheten.

MAGNUS LINDGREN
GENERALSEKRETERARE

STIFTELSEN TRYGGARE SVERIGE

Stiftelsen Tryggare Sverige

Det går inte att arrestera oss ur situationen!

�
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Fokus på framtidens utmaningar 
när SLR höll sitt 64:e årsmöte

SLR Kongress & Årsmöte

Utmaningarna med 
kompetensförsörj-
ningsfrågorna ham-
nade i blickfånget 
när SLR bjöd in till 
årets kongress och 
årsmöte. Även den 
omdiskuterade 
branschfrågan med 
utgångna patent 
blev föremål för yt-
terligare diskussion.

Det var ungefär 25 
medlemsföretag som 
medverkade på SLR:s 

årliga kongress och årsmöte som 
den här gången hölls på Quality 
Globe Hotel i Stockholm den 8 
maj. Förutom medlemmarna var 
även ett tiotal branschleverantö-
rer på plats. Utanför konferenslo-
kalen kunde man också ta tillfäl-
let i akt och prata FR 2000 och 
standarder med FR 2000-repre-
sentanten Andreas Samuelsson. 
Under mötet gick ordförande 
Benny Jansson genom verksam-
hetsberättelsen från 2018 och 
pratade om förbundets visioner 
framåt. Fokus kommer fortsatt 
ligga på kompetensfrågorna, där 
nu alltså också flera gemensam-
ma krafttag tas tillsammans med 
hela säkerhetsbranschen. 

Kompetensen i fokus för 
kongressen

Innan årsmötet drog igång fick 
medlemmarna ta del av några fö-
redrag där flera av SLR:s större 
pågående projekt presenterades.  
Anders Gustafsson från Tyreco 

berättade om ett av SLR:s mer 
omfattande projekt, rent tidsmäs-
sigt sträcker sig projektet fram 
till år 2021. 
Kort handlar 
det om att ta 
fram motsva-
rande lärobok 
som finns för 
låstekniker 
för de som 
arbetar eller 
ska arbeta med 
passerkontroll-
system. Enligt 
Anders och 
med bakgrund 
i all den research han gjort, finns 
det i dagsläget inga läroböcker 
i ämnet i princip i hela världen, 
där boken inte är knuten till en 

viss eller flera fabrikörer. Någon 
oberoende lärobok i ämnet exis-
terar alltså inte idag. 

- Detta är givetvis be-
kymmersamt, men det kan också 
skapa en bredare plattform för en 
sådan bok, förklarar Anders som 

alltså menar på att det faktiskt 
tyder på att det är ett område 
där det saknas läromaterial i 
hela branschen och för att kunna 
utbilda nya larmtekniker behövs 
en oberoende lärobok. 

SLR:s styrelse har beslutat att 
bevilja detta projekt och Anders 
Gustafsson blir också den som 
fortsättningsvis leder projektet 
framåt, detta givetvis med hjälp 
från andra branschkunniga.

SKS presenterades
Utbildning och kompetensför-

sörjning är områden som enga-
gerar hela säkerhetsbranschen 
just nu och även föreningen 
SäkerhetsBranschen debatterade 
dessa frågor i samband med att 
de höll sin branschdag dagen ef-

"Genom att mark-
nadsföra branschen 

ska vi först och främst 
göra yrket känt"

MÖTETS ORDFÖRANDE VAR PETER LANDIN
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ter SLR:s årsmöte och kongress. 
Inom SLR har man sedan några 
år tillbaka frekvent arbetat med 
dessa frågor och under SLR:s 
kongress berättade Thorbjörn 
Hellman, kompetensansvarig på 
SLR och Jan Ulrik Celsing som 
också arbetar med kompetens-
utvecklingen för SLR, om sats-
ningen med Kompetenscentrum 
Säkerhet – SKS. Kompetenscen-
trum Säkerhet är en modell 
för rekrytering av personal till 
låssmedsyrkena.

Stockholm först ut
 Konceptet kommer att bestå 

av olika avdelningar som avser 
information, utbildning och 
rekrytering. För att branschens 
kompetensförsörjning ska kunna 
fungera optimalt framöver vill 
SLR bygga upp flera kompe-
tenscentra med lokal förankring i 
Umeå, Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Sedan 1 maj har SKS 
Stockholm startats upp och där 
pågår nu arbetet med att utrusta 
lokalerna för fullt. Tanken är att 
SKS förläggs i egna lokaler som 
drivs och utrusta av SLR i sam-
verkan med externa aktörer.  

- Genom att marknads-
föra branschen ska vi först och 
främst göra yrket känt, förklarar 
Thorbjörn Hellman och fortsät-
ter: Därefter kommer rekryte-
ringsbiten, här ska vi genomföra 
ett effektivt urval.

Förbättrad urvalsprocess
Jan Ulrik Celsing påpekar att 

urvalsprocessen skall ske på ett 
sådant sätt att man ska kunna få 
garantier att eleven i fråga är en 
engagerad sådan som vill utbilda 
sig inom yrket. 

- Vad avser utbildningen 
kommer denna att genomföras 
i enlighet med SLR:s kvalitets-
säkrade utbildningsmodeller. 
De kommer att ske i ändamål-
senliga lokaler och i vissa fall 
genom kommunal entreprenad 
som gymnasieutbildning och 
Komvux-utbildning, tillägger 
Thorbjörn Hellman. 

Tanken är att SKS utbildning 
också skall genomföra yrkes-
prov, gesällprov och mästarprov.

Digital plattform ska bli 
självklara valet

Som ett led i SLR arbete med 
kompetensförsörjning presen-
terades också den nya digitala 
utbildningsplattformen LARA. 
I dagsläget finns enbart utbild-
ningen SLR Yrkesintroduktion 
Låstekniker på plattformen, men 
visionen framåt är att LARA ska 
bli den självklara utbildnings-

plattformen för alla typer av 
kompetensutvecklande utbild-
ningar och kurser.

Branschrutinfrågorna uppe 
för diskussion

När frågan om branschruti-
ner avseende nyckelkopiering 
för låssystem med utgångna 
patent kom upp för avhandling 
visade det sig snabbt att det var 
ett ämne som engagerar. Några 

konkreta beslut fattades inte 
för frågorna kring detta, men 
man kom överens att fortsatta 
konkreta diskussioner ska hållas 
även framåt. Under mötet valdes 
Andreas Janusz från All-Round 
Låsservice i Lund till ny ledamot 
i styrelsen. Kongressen och 
årsmötet avslutades med mingel 
och en trerättersmiddag i SLR:s 
och ASSA Abloys regi. 

SLR Kongress & Årsmöte
FORTS

�

MAGNUS JANUSZ UNDER EN FIKAPAUS

ORDFÖRANDEKLUBBAN ANVÄNDES FLITIGT
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Se upp för nätbedragarna!
SSF informerar

Bedrägerierna fortsätter att 
öka visar den första kvar-
talsstatistiken från Brotts-
förebyggande rådet. Hittills 
i år har drygt 64 000 anmäl-
ningar av bedrägerier gjort 
i landet, vilket är en ökning 
med 2,5 procent jämfört 
med föregående år.

Nätbedragarna försöker ofta fånga 
sina offer med olika erbjudanden, 
tävlingar 

och att skicka 
hälsningar. Det här 
anpassas under året 
och sker ofta i sam-
band med att något 
uppmärksammas, 
så som exempelvis 
skatteåterbäring 
och vid högtider 
där människor ofta 
skickar hälsningar 
till varandra. De 
falska erbjudanden 
används sen till att 
exempelvis få tag i 
dina kortuppgifter 
som sen kan utnytt-
jas för att handla på 
olika hemsidor. Här 
gäller det att vara 
extra vaksam och 
tänka till.

- Om exempelvis ett erbjudande på särskilt 
rabatterat material som kommer till företa-
get verkar för bra för att vara sant så är det 
säkert så. Det kan sluta med att de får tag i 
dina kortuppgifter eller andra uppgifter för 
att handla eller beställa varor på nätet, säger 
Lina Nilsson rådgivningsexpert på SSF 
Stöldskyddsföreningen.

Kräver betalning för att återställa
Många skickar också hälsningar till varandra 
under högtider eller i samband med semester-
perioder, därför utnyttjar bedragarna denna 
tid för att skicka falska hälsningar med skad-
lig kod. Den skadliga koden kan användas för 
att söka igenom din dator efter lösenord och 
känsliga uppgifter men även för att låsa din 

dator så du inte kommer in på den genom ett 
så kallat utpressningsvirus.

- Det är viktigt att inte ladda ner bilagor 
och trycka på länkar från avsändare som man 
inte är helt säker på eller känner igen, säger 
Lina vidare.

Utpressningsvirus, så kallad ransomware, 
är en skadlig programvara som låser datorer 
och mobila enheter eller krypterar elektro-
niska filer. För att återfå kontrollen krävs att 
du betalar en lösensumma inom en viss tid 
genom en onlinebetalningsmetod. Enligt Po-
lisen bör de som råkar ut för ransomware bör 
aldrig betala den lösensumma som krävs. Det 
finns inte några garantier att problemet för-
svinner trots betalning. Risken är att återigen 
drabbas eller att den skadliga programvaran 

finns kvar och att den 
brottsliga verksamheten 
fortsätter. Om du utsatts 
för ett utpressningsvirus, 
anmäl detta genast till 
polisen. 

Finns hjälp att få
Polisen rekommende-
rar också att du alltid 
besöker www.nomo-
reransom.org för att 
kontrollera om din enhet 
har blivit smittad av ett 
av de utpressningsvirus 
för vilka det finns gratis 
tillgängliga dekrypte-
ringsverktyg. www.
nomoreransom.org är ett 
samarbete mellan Ne-
derländska Polisen och 
Europol samt antivirus-
företaget McAfee.

� SE UPP FÖR FALSKA WEBBPLATSER!

� KLICKA INTE PÅ LÄNKAR ELLER LADDA
NER BILAGOR I MEJLEN OM DU INTE ÄR HELT
SÄKER PÅ AVSÄNDAREN.

� LADDA BARA NER APPAR OCH PRO-
GRAM FRÅN TILLFÖRLITLIGA KÄLLOR.
� LÄMNA INTE UT PERSONLIG INFOR-
MATION TILL NÅGON PÅ DENNES BEGÄRAN, 
VARKEN PÅ MEJL, SMS ELLER I TELEFON.

Här är några tips från SSF Stöldskyddsföreningen 
för att minska risken för nätbedrägeri

� ÄR ETT ERBJUDANDE FÖR BRA FÖR ATT
VARA SANT SÅ ÄR DET SÄKERT SÅ!
� UPPDATERA DINA PROGRAMVAROR OCH
APPAR REGELBUNDET OCH ANVÄND ANVÄND
ANTIVIRUSPROGRAM.
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Ny på jobbet

Säkerhetsinstallatören har 
tidigare i det här numret skri-
vit om Annika Brändström 
och att hon efter tolv år som 
vd på Stöldskyddsförening-
en kommer gå i pension i 
sommar. Nu står det klart att 
Thomas Brühl tillträder som 
ny vd från och med 1 augusti 
i år. 

Enligt SSF har Thomas Brühl 
har lång erfarenhet av att 
leda företag och offentliga 
verksamheter. Förutom att 
ha varit vd för VisitSweden 
AB, har han även varit 
affärsområdeschef för TV4 
digitala tv-kanaler och verkat 
i ledningen i TV4. Han har 
också varit vd för börsno-
terade Vision Park AB, som 
arbetar med spelutveckling 
och förlag. Därutöver har 
han haft flera andra chefs-
uppdrag. Den senaste tiden 
har han varit grundare av 
olika startupföretag inom 
Tech vilket gett honom stor 
erfarenhet av digital trans-

formation, digitala tjänster 
och digital marknadsföring 
med dess tillhörande affärs-
modeller.

– Jag känner mig verkligen 
inspirerad och hedrad av att 
börja som vd på SSF Stöld-
skyddsföreningen. SSF har 
genom sin historia alltid 
arbetat framåtriktat för att 
genom sin kunskap skapa 
trygghet för privatpersoner 
och företag. Att fortsätta 
skapa trygghet i en föränder-
lig omvärld måste ske både i 
den fysiska och i den digitala 
världen, vilket ställer stora 
krav på en organisation. Det 
skapar spännande utmaning-
ar som jag brinner för, säger 
Thomas Brühl i ett tidigare 
uttalande. 

NY VD

Thomas Brühl ny vd på Stöld-
skyddsföreningen

NY SÄLJARE

Anton Sundström ny säljare 
på EVVA
Anton Sundström är sedan 
mitten av mars ny säljare 
för EVVA Scandinavia AB 
region Norr. Anton, som är 
30 år har tidigare säljerfaren-
het från Ricoh Sverige AB. 
Hans sociala och utåtriktade 
kompetens tillsammans med 
nyfikenheten på nya utma-
ningar passar väl in i i EVVAS 
sammansvetsade säljteam, 
säger Anders Karlemark, vd 
för Evva Scandinavia AB.
Håkan Alfredsson, som 

tidigare innehaft tjänsten är 
kvar i företaget och kommer 
nu att koncentrera sig på 
den nya tjänsten som Key 
Account för AirKey.

iLOQ är det första och enda 
elektroniska låssystemet i 
världen som alstrar den energi 
som systemet behöver, genom 
att nyckeln förs in i cylindern. 
iLOQ erbjuder enkel och säker 
hantering av behörigheter.

Borttappade nycklar kan 
spärras bort i en handvändning.

Våra digitala lösningar 
gör vardagslivet enkelt för 

människor, företag och 
organisationer

FO
TO

: J
A

KO
B 

FR
ID

H
O

LM

�

�



SEM Group är den naturliga mötesplatsen för tillverkare av fysisk och elektronisk 
säkerhet. Tillsammans med drygt 30 medlemsföretag driver man viktiga bransch-
frågor och påverkar standards i Sverige och inom EU. Sedan flera år tillbaka har 
man ett nära samarbete med SLR.
Internationellt är SEM Group medlem i ARGE (The European Federation of Asso-
ciations of Locks and Builders Hardware Manufacturers) med över 230 europeiska 
tillverkare av säkerhetsprodukter. ARGE river branschspecifika frågor när det gäller 
standards inom EU-området och fungerar som rådgivare i tekniska frågor, bland 
annat för Europeiska Standardiseringskommissionen (CEN). I Sverige är SEM-
Group även medlemmar i SäkerhetsBranschen. 

SEM Group har tre viktiga prio-
riteringar under 2019. En av dem 
är EPD (Environmental Product 
Declaration ). Målet att samtliga 
våra medlemsföretag ska ha 
miljövarudeklarationer, 
s k EPD:er, för sina produkter. 
Vi vill helt enkelt vara föregång-
are och visa vägen innan det blir 
obligatoriskt för hela branschen. 
EPD berör i princip samtliga 
mekaniska byggbeslagsprodukter 
och elektromekaniska lösningar. 
Det berör på sikt även lås- och 
säkerhetsleverantörerna som 
måste kunna visa upp miljövaru-
deklarationer.

En produkts påverkan på 
miljön under sin livscykel är 
en viktig faktor vid planering, 
materialval, tillverkning samt 
vid försäljning och inköp. Ett 
sätt att informera om en produkts 
miljöpåverkan är genom en 
miljövarudeklaration. Tack vare 
denna får leverantörer möjlig-
heten att presentera sin produkts 
miljöegenskaper på ett sakligt 
och transparent sätt.  EU:s ambi-
tion är att det på sikt ska finnas 
EPD:er för alla byggprodukter. 

EU-kommissionen skärpte 
kraven på hållbar utveckling för 
byggnader genom att specificera 
”hållbart användande av natur-
liga resurser” som ett grundläg-
gande krav när man uppgradera-
de CPD (Construction Product 
Directive) till CPR (Construction 
Product Regulation). 

Utsläppsvärden, livscykelkost-
nader och energieffektivitet är 
bara några av de specifikationer 
som en hållbar (sustainable) 
byggnad måste uppfylla. 

I Sverige skrevs kraven om 
hållbar utveckling in i den nya 
Byggproduktförordningen 
(CPR), men är än så länge en 
frivillig tillämpning, till skillnad 
från andra EU-länder, däribland 
Tyskland. Däremot kräver den 
svenska byggproduktförordning-
en (CPR) numera obligatorisk 
CE-märkning av byggprodukter 
för s. k harmoniserade produkter.  

I dagsläget finns 14 EP-
D:er klara i Sverige – allt från 
dörrstängare till låscylindrar. Du 
hittar mer information på www.
semgroup.se under fliken ”Miljö/
EPD”.

Ny kollega sökes!
För att fortsatt ge våra kunder snabb och bra service 
söker vi en ny innesäljare till kontoret i Stockholm. 

Hos oss finns möjligheten att arbeta med 
ett stort kontaktnät, utveckla verksamheten, 

produktutbudet och inte minst dig själv.

Läs mer om tjänsten på vår hemsida 

och skicka ansökan till info@axssecurity.se

Helhetsgrossist 

till säkerhetsföretag

i hela landet.

Hos oss hittar du de lås och säkerhetsprodukter du behöver  

för att bedriva din verksamhet på ett effektivt och smidigt sätt. 

Lagerhållning - Snabba leveranser - Support

www.axssecurity.se

Tre fokusområden för 2019!

�



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

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

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

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

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

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

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

och förbättring

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

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

Vi är Sveriges ledande  säkerhetsföretag!

ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåll-
-

och förbättringen av systemet sköts.

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

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

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

viss personcertifiering för att erhålla före-
tags- eller systemcertifiering. Certifiering 
av ledningssystem, produkter och 
personer för SLR företag 
görs av ackrediterat 
(myndighetskontrolle-
rat) certifieringsor-
gan, så kall-
lad tredjeparts 
certifiering.
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Leif Enander föddes 1947 i Lidköping 
men flyttade till Göteborg i unga år för 
att börja sin bana på yrkesskolan inom 

området verkstadsteknik. Här lärde sig Leif 
allt från att svetsa till att svarva. Så småning-
om började han arbeta på kassaskåpsfabriken 
Rosengrens låsavdelning. Där träffade han 
framtida företagskollegan och gode vännen 
Owe Bengtsson. De två trivdes ihop och kom 
varandra nära. 

GANSKA SNABBT INSÅG DE att de skulle 
kunna göra jobben själva. Sagt och gjort, år 
1969 startade de firman Sesam Låsservice på 
Nordhemsgatan i vad som tidigare varit en 
mjölkaffär. Den lilla mjölkaffärens lokaler 
var trånga och Leifs goda vän Owe minns väl 
hur de fick göra både kontors- och låsjobb 
som innebar att stå och svetsa på det gamla 
mjölkbordet. Ofta var de två kollegorna ute 
på jobb samtidigt och istället för att sätta upp 
en lapp med texten ”strax tillbaka” ville de 
vara måna om sina kunder och satte därför 
upp en klocka med tiden de trodde de skulle 
vara åter i butiken. Det kändes tydligare mot 

kunderna helt enkelt. Affärerna gick bra och 
1981 kunde de anställa två nya medarbetare. 
Därefter gick allt i en rasslande fart. Bara 
året efter kunde de anställa en till person och 
sedan en till och en till. De flyttade också till 
större lokaler på Första Långgatan under året 
1994. Året efter utökade man även företaget 
med en larmavdelning och bytte därmed även 
firmanamnet till Sesam Lås och Larm. 

UNDER ÅRET 1997 HADE MAN verkstads-
lokaler på Fjärde Långgatan som utökades 
till cirka 700 kvadratmeter. Som mest var de 
hela 25 anställda och ett välkänt ansikte utåt 
var självklart Leif. Han var inte bara oerhört 
arbetsam i sin yrkesroll som låssmed, han 
tog också hand om företagets ekonomi och 
engagerade sig i lås och säkerhetsbranschen. 
Han agerade bland annat lekmannarevi-
sor åt såväl SLR som Copiax. Dessutom 
var han väldigt noga med att värna om sin 
personal. På företaget arbetade även Leif 
och kompanjonen Owes söner, Tommy och 
Mikael. Sonen Tommy Enander berättar att 
arbetet var oerhört viktigt för hans far, det 

var hans liv. Förutom sitt stora engagemang 
för företaget, personalen och branschen hade 
Leif ett stort intresse för båtar och att vara ute 
på sjön. Han tyckte även om fotboll, han var 
också drivande i att Sesam skulle ha ett eget 
fotbollslag och mycket riktigt skapades det 
ett korpenlag i företaget. 

TOMMY MINNS SIN FAR SOM VÄLDIGT mål-
medveten och mån om det företag han byggt 
upp. Tyvärr kom Leifs hälsa att försämras 
och år 2011 kom man fram till beslutet att 
sälja vidare Sesam Lås och Larm och Leif av-
slutade också i samband med detta sin yrkes-
verksamhet. Efter att han pensionerats bosatte 
han sig i Alingsås och köpte ett sommarställe 
i Varberg där han kom att vistas mycket. Det 
stora intresset för låsyrket och branschen 
bestod och han fortsatte att engagera sig så 
gott han förmådde. Beklagligt nog gick Leif 
Enander bort i april 2019. Efter sig lämnar 
han, förutom familj och vänner, en otrolig 
låssmedskatt och den fantastiska historien om 
framgångsföretaget Sesam. �

Sesams grundare Leif Enander har gått bort

Minnesartikel 

LEIF ENANDER



Ni vet väl om att vi säljer

Kassaskåpsverktyg

och har

KASSASKÅPSNYCKELTILLVERKNING

Ring  070-261 20 80

www.lasspecialisen.com

OBS ny adress
Datavägen 10B, 436 32 ASKIM.

Copiaxgolfen Lannalodge 
11 september

- Anmäl dig redan idag-

Copiaxgolfen Lannalodge 
11 september

- Anmäl dig redan idag-

SALTO Systems AB
08 775 87 00
info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se

hantering

enkel smart

hem installation

enkel

säkerhet

hög

Låt din familj, dina gäster eller hantverkare öppna dörren eller 
garageporten med sin mobil. Eller via en kod i Danapad. Allt 
krypterat såklart. Inget synligt på utsidan, inga bekymmer om 
förlorade eller kopierade nycklar. 

Smart hem. Smart liv.
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Krysset

Var med & tävla! Vinnarna och lösningen till nr 1-2019
� Var med och tävla om en Trisslott 
och få chansen till en storvinst! Tre 
vinnare får varsin Trisslott hem-
skickad i brevlådan. 

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

I ärendefältet i mejlet skriver du 
Kryss 2/2019. Du kan också skicka  
in ditt tävlingsbidrag. 

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

Den 10 augusti 2019 är sista 
tävlingsdag. Lösningen och vinnar-
na presenteras i nästa nummer av 
Säkerhetsinstallatören.

� Stort grattis säger vi till följande tre 
vinnare som får varsin Trisslott: Carina 
Carlander, Kungsbacka, Jan Henriksson, 
Gräsmark och Personalen på Låshuset,

Ängelholm.
Redaktionen håller tummarna för än  

mer tur med lottvinsterna!



Nu kan du smidigt integrera dina innerdörrar i ditt  
befintliga säkerhetssystem såsom ASSA ABLOY ARX.  
Typiska användningsområden är kontor, möteslokaler 
och liknande. Montaget är enklast tänkbara – skruva  
loss det befintliga handtaget och byt till H100.  

Aperio H100 kommunicerar trådlöst med passer- 
systemet via en accesspunkt som hanterar upp till  

Dörrhandtag med passerkontroll
8 dörrar. Du kan ansluta valfritt antal dörrar och det 
enkla montaget ger en betydligt lägre kostnad än 
vanliga passersystemslösningar. Du slipper dessutom 
ingrepp på dörrarna och kan enkelt flytta handtagen 
vid behov. Aperio H100 fungerar både i online- och 
offline-system.
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SLR
Granviksliden 2
435 35 MÖLNLYCKE

AirKeyAirK
Smart helt enkelt
AirK
AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan du låsa upp dörr
din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirK
dig maximal frihet och maximal säkerhet – på jobbet eller i bostaden.

www.evva.com

AirKey
AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan du låsa upp dörrar med 
din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirKey 
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