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exivo:
Passerkontroll,
helt enkelt

exivo är den perfekta lösningen för
passerkontroll hos små och mellanstora verksamheter. 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 marknadens enklaste, modernaste passerkontroll och samtidigt framtidssäkra
dina uppdrag och intäkter?
Kontakta oss eller läs mer på:
www.dormakaba.se

Ordföranden har ordet

Valtider!

V

ar fjärde år har vi val till riksdagen i
Sverige. Varje år är det dock dags för
en ny kull av niondeklassare att göra
sitt val till gymnasieskolan.
Vad skall man då välja?
Ett av de stora problemen är att eleven ofta
inte vet vad hen har att välja emellan.
Talar vi om yrkesutbildningar så visade en
undersökning att de flesta elever kände till
cirka 20 yrken. (Enligt fragasyv.se så finns
det totalt ca 8000 yrken).
En viktig faktor för att öka kännedomen
om vad man kan välja mellan är att obligatorisk PRAO nu återinförts, vilket vi inom
SLR tycker är bra. Arbete pågår nu med att
ta fram koncept för att uppmuntra och att
stödja lås- & säkerhetsföretagen att ta emot
PRAO-elever.
Inom SLR har vi en stor utmaning att göra
yrket Låssmed/Låstekniker mer känt.
Vi kommer under hösten att delta i flera
gymnasiemässor och håller nu på att ta fram
en ny film för att locka fler sökande till yrket.
Vi behöver även nå föräldrarna som i
många fall tycker att deras barn skall gå ett
studieförberedande program, för säkerhets
skull. Att läsa ett yrkesprogram kan ge en
tidigare start i vuxenlivet och ofta leda till ett
jobb direkt efter utbildningen.
Skulle man längre fram i livet vilja studera
på högskola och universitet, så finns möjligheten inom ett yrkesprogram att läsa in en
grundläggande behörighet inom programmens 2500 poäng eller som utökat program.
Vi behöver nog avdramatisera gymnasievalet
och få eleven att förstå att det inte behöver
vara totalt livsavgörande.

inspiration från en annan bransch som tagit
fram ett yrkesprov. Deras inspiration till
bedömningssätt med mera kom från World
Skills och Euroskills och man har utformat
ett prov med ett likartat poängsystem. När
eleven börjar utgår man från 100 poäng och
sedan får man avdrag för avvikelser i de
utförda momenten och teoridelarna.
70 poäng krävs i det fallet för godkänt yrkesprov. Intressant är också att man lagt provet på
en hög nivå (B) istället för kanske ett (E) som
är lika med godkänd i gymnasiebetyget.
Uppfattningen är, att tar man vara på sin

Försök med införande av yrkesprov

19 delprojekt inom
kompetensförsörjning

SLR deltar nu i ett statligt försök med införande av yrkesprov i gymnasieskolan. Vid
uppstartsmötet på Skolverket fick vi mycket

"Det känns oerhört bra att
branschen nu är enad i ett
nätverk där vi kan få ett
större genomslag"
tid i skolan och arbetar målmedvetet så
klarar man detta. Dock innebär den höga
kravnivån att provet inte ingår i den formella
utbildningen eller ersätter det obligatoriska
gymnasiearbetet. Företrädare för branschen
är examinatorer vid proven.
Yrkesprovet används i marknadsföringen
av utbildningen och har även lett till att man
har lagt om hela utbildningen med en målstyrning mot yrkesprovet. Kravet är också
att alla yrkeslärare skall göra provet. Vi fick
även reda på att alla lärare inte klarade detta
vid första försöket, vilket blev en bra stimulans och tankeställare för en del.
I SLR jobbar vi nu vidare med frågan och
vårt nyinrättade yrkesråd deltar i detta arbete.

stimulera och utveckla nya utbildningsvägar
för låssmedsyrken. Arbetet pågår både på
kort och lång sikt. Rom byggdes dock inte på
en dag, men ett par års arbete har nu lett till
att pusselbitarna börjar falla på plats och just
nu pågår inte mindre än 19 olika delprojekt
inom området kompetensförsörjning för
branschen.

SKYDD 2018

SLR är numera en delbranschförening i
SäkerhetsBranschen (SB) och arbetet med att
migrera in det arbete som tidigare bedrevs i
Swesec:s regi pågår för fullt.
SLR har initierat och bjudit in SB till flera
gemensamma projekt, bland annat med ett
koncept för utbildning av larmtekniker. Det
känns oerhört bra att branschen nu är enad i
ett nätverk där vi kan få ett större genomslag.
SLR deltar i den gemensamma monter som
föreningen SäkerhetsBranschen har på Skydd
2018 i Älvsjö 23-25 oktober.
Välkommen att besöka oss på SKYDD
2018!
Benny Jansson
Ordförande i SLR, en delbranschförening
i SäkerhetsBranschen

SLR:s prioriterade fokus är att tillföra fler
utbildade människor till branschen och att

ORDFÖRANDE I SLR
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 30årig karriär som säkerhets
entreprenör och låssmedsmästare tog

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

Marie Samuelsson

Strategi och
utveckling
främsta
utmaningarna

Dormakaba på SLR Utbildningsd

agar 2019

Kenneth Sundtrom.

Magnus Olsson.

SLR:s utbildningsdagar går
av stapeln sista veckan i januari
nästa år.
En av dem som kommer erbjuda
kurser för SLR:s medlemmar
är Dormakaba.

Intervju med Marie
Samuelsson som nyligen
tillträtt som Market Region
Managager på ASSA ABLOY
EMEA.

Vilka utmaningar ser du?
att utveckla
– Mina initiala utmaningar blir
och
det skandinaviska ledarskapsteamet
driva tillväxt
definiera en klar strategi för att
fokuserad innmed ökad lönsamhet. Genom
och service
ovation av framtidens produkter
kommer att
skapar vi organisk tillväxt som
Vi jobbar
kompletteras med företagsförvärv.
förenkla vår
just nu med att effektivisera och
försäljning.
produktion, logistik, supply och

proVåra elektromekaniska och elektroniska
helhetslösdukter är hörnstenar för de digitala
trygga hemleveningar vi jobbar med som tex
mm.
ranser och service i äldreboenden

16

Vilka visioner har
du för bolagets framtid?
1 på
– Vi ska fortsätta att vara nummer
de innovativa
marknaden genom att leverera
Det
lösningar som marknaden efterfrågar.
som hjälper
handlar om att skapa lösningar
livet på ett
slutkonsumenterna i det dagliga
krav på att
tryggt och säkert sätt. Detta ställer
i riktning mot
vi utvecklar våra kompetenser
att vi kan ge
mer IT baserade lösningar och
Våra hem
den service som kommer krävas.
kunna ansluta
blir Smarta och vi kommer att
och styra
dörrar och fönster och ha kontroll
med bland annat våra mobiltelefoner. jag
fas som
– Vi går in i en ny spännande
är stolt att få vara en del av. ■
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Framtidens digitala syste
m
för Dormakaba på SLR-Daga i fokus
rna

– För oss på Dormakaba är
det viktigt att
ha ett nära samarbete med
låssmeder och
säkerhetsinstallatörer. SLR:s
Utbildnings
dagar är en värdefull mötesplats
där vi
kan ta del av synpunkter och
idéer
marknadens krav och möjligheter om
, säger
Dennis Andersson, General
Manager Sverige.

S

veriges låssmeder besitter
en stor erfarenhet och ett
brett kunnande och det vi
vill bidra med till deras vidareutveckling är information
och
utbildning i våra säkerhetslös-
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ningar och nya molnbaserade
affärsmodeller. Vi satsar nu
mycket på produktutveckling
och
framtidens digitala system
och
får också möjlighet att utbilda
i
det, säger Dennis Andersson.

Under SLR:s utbildningsdagar
ner, oavsett storlek, för att
kommer Dormakaba att h
instalålla
lerade system ska ha möjlighet
två kurser inom lösningar
för
att växa på ett kostnadseffektivt
passerlösningar.
sätt. På utbildningsdagarna
– För oss är fortsatt mekaniska
har
vi valt att fokusera på de små
produkter såsom nyckelsystem
och medelstora installationeroch dörrstängare en viktig
del av
na av passagesystem. Efter
vår verksamhet. Vi väljer dock
utbildningen ska våra partners
att på SLR:s utbildningsdagar
förstå och känna sig trygga
visa vår digitala produktportfölj
i att
sälja,
installera
och använda våra
för att möta kundernas behov
av
lösningar, säger Magnus Olsson,
elektroniska passagesystem.
Vi
Business Development Manager
har flera digitala systemlösningar
för passagesystem.
anpassade till allt i från stora
Första utbildningsdelen i Dorinstallationer till riktigt små.
makabas regi är en Evolo-utbildFilosofin är att nyttja samma
ning där Joakim Spångberg
komponenter till alla installatioär
kursledare. Han kommer att
visa

"De allvarliga
brotten ökar inte"
Hasse Aro, sid 20
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LÅSTEAM
"Det vi kan, det
kan vi riktigt bra."
ALMEDALEN
Trygghet och säkerhet
i politikskt fokus
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30

Evolo – en produktfamilj
att växa med

I Evolo-familjen ingår ett
brett utbud av komponenter som kortläsare, dörrbladsläsare, digitala
cylindrar, mekatronikcylindr
ar och
skåplås med mera. Att komponenterna dessutom kan kommunicera
på en rad olika sätt, det vill
säga
offline med Cardlink, offline
med
AoC eller trådlöst via Zigbee,
gör
enheterna mycket användbara
och
flexibla i flera olika installationer.
Under utbildningen kommer
man
visa olika installationsmöjlig
heter
samt vilka medier som kan
använ-

- inom beslag, lås och
säkerhet.

Till säkerhetsföretag
i hela landet!

das, till exempel Mifare, DesFire,
Ledgic, BLE.

Fördjupning av två system

Kursen kommer att gå djupare
in på två system som hör till
Evolo-familjen. TouchGo
är
ett trygghetslås för äldre och
demensboenden.
TouchGo baseras på RCID-tek
nologi som utnyttjar kroppens
na
turliga statiska elektricitet
för att
överföra tillträdesrättighete
n från
transpondern till dörrhandtaget.
Användaren kan ha transpon
dern i fickan eller som armband.
Detta skapar trygghet på flera
sätt genom kontroll på vem
som
varit i rummet och när, samtidigt
som det säkerställer att de
boende
kommer in på sina rum.
TouchGo föreskrivs idag på
många projekt och många
tusen
komponenter är redan monterade.
Under utbildningen beskrivs
de
olika möjligheter som finns
vad
gäller montage av produkten
och
vad man bör tänka på för att
systemet skall fungera som förväntat.
Efter kursen är deltagarna
▲

Berätta lite om din nya roll.
(MRM)
– Som Market Region Manager
profit & loss
för Skandinavien har jag fullt
inom ASSA
ansvar för den största regionen
totalt för
ABLOY EMEA. Försäljningen
exporten
Sverige, Norge, Danmark inklusive
SEK och
överstiger i dagsläget 5 Miljarder
produkter är
vi är drygt 1800 anställda. Våra
lås, digitala
mekaniska och elektromekaniska
samt bedörrlås, säkerhets- och branddörrar
det kommersislag. Försäljning sker till både
ella segmentet samt till bostadssektorn.

vårt arInnovation är en viktig del av
i nära
bete och våra R&D resurser jobbar
inom ASSA
samarbete med övriga resurser
produktABLOY för att skapa gemensamma
Skandinaplattformar. I min roll som MRM
delta i stravien kommer jag också att aktivt
säkerställa
tegiarbetet för hela EMEA samt
För
att vi exekverar enligt våra affärsplaner.
vi behöatt klara alla utmaningarna kommer
dessutom.
va göra ett antal företagsförvärv

på bredden och användarvänligheten i Evolo-familjen ihop
med
flera olika applikationsområd
en.
Den andra utbildningsdelen
är
en Exivo-utbildning som också
den bygger på Evolos produktfamilj. Den innehåller ett enkelt
molnbaserat användargränssnit
t
som underlättar för många
mindre
och medelstora installationer
hos
slutkund. Kenneth Sundström
kommer att vara kursledare
för
Exivo.

Helhetsgrossist

Dennis Andersson.

"Efter utbildningen
ska våra partners
förstå och känna sig
trygga i att sälja,
installera och
använda våra
lösningar"

Besök oss!
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HOPPE dörrhandtag rekommenderas
i Byggvarubedömningen
Vi är stolta att, som enda leverantör av dörrhandtag och beslag, ha uppnått
högsta nivå hos Byggvarubedömningen, d.v.s. grönmarkerat samtliga HOPPE
aluminiumhandtag inkl. aluminiumbehör för dörrar sedan 2018-01-05.
Bedömningen baseras på produktens innehåll och livscykelkriterier. Aluminiumhandtag från HOPPE rekommenderas för miljömässigt hållbart byggande.

Produktattribut

Speciellattribut

HOPPE dörrhandtag och
tillbehör i aluminium
För mer information: www.hoppe.com/
se/sv/service/forsaljningsdokument

HOPPE Nordic Countries Oy • Östergatan 16 • 434 30 Kungsbacka • Tel. 0300-177 23 • Fax 0300-177 24 • info.nordic@hoppe.com • www.hoppe.com

Intervjun Marie Samuelsson

Marie Samuelsson

Strategi och
utveckling
främsta
utmaningarna

Intervju med Marie
Samuelsson som nyligen
tillträtt som Market Region
Managager på ASSA ABLOY
EMEA.
Berätta lite om din nya roll.
– Som Market Region Manager (MRM)
för Skandinavien har jag fullt profit & loss
ansvar för den största regionen inom ASSA
ABLOY EMEA. Försäljningen totalt för
Sverige, Norge, Danmark inklusive exporten
överstiger i dagsläget 5 Miljarder SEK och
vi är drygt 1800 anställda. Våra produkter är
mekaniska och elektromekaniska lås, digitala
dörrlås, säkerhets- och branddörrar samt beslag. Försäljning sker till både det kommersiella segmentet samt till bostadssektorn.
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Innovation är en viktig del av vårt arbete och våra R&D resurser jobbar i nära
samarbete med övriga resurser inom ASSA
ABLOY för att skapa gemensamma produktplattformar. I min roll som MRM Skandinavien kommer jag också att aktivt delta i strategiarbetet för hela EMEA samt säkerställa
att vi exekverar enligt våra affärsplaner. För
att klara alla utmaningarna kommer vi behöva göra ett antal företagsförvärv dessutom.
Vilka utmaningar ser du?
– Mina initiala utmaningar blir att utveckla
det skandinaviska ledarskapsteamet och
definiera en klar strategi för att driva tillväxt
med ökad lönsamhet. Genom fokuserad innovation av framtidens produkter och service
skapar vi organisk tillväxt som kommer att
kompletteras med företagsförvärv. Vi jobbar
just nu med att effektivisera och förenkla vår
produktion, logistik, supply och försäljning.

Våra elektromekaniska och elektroniska produkter är hörnstenar för de digitala helhetslösningar vi jobbar med som tex trygga hemleveranser och service i äldreboenden mm.
Vilka visioner har
du för bolagets framtid?
– Vi ska fortsätta att vara nummer 1 på
marknaden genom att leverera de innovativa
lösningar som marknaden efterfrågar. Det
handlar om att skapa lösningar som hjälper
slutkonsumenterna i det dagliga livet på ett
tryggt och säkert sätt. Detta ställer krav på att
vi utvecklar våra kompetenser i riktning mot
mer IT baserade lösningar och att vi kan ge
den service som kommer krävas. Våra hem
blir Smarta och vi kommer att kunna ansluta
dörrar och fönster och ha kontroll och styra
med bland annat våra mobiltelefoner.
– Vi går in i en ny spännande fas som jag
är stolt att få vara en del av. ■

FÖNSTERLÅS FTS16

EN EXTRA
T RYGGHE T OCH
SKYDD FÖR DIG
ABUS Lindrucker producerar innovativa produkter som gör det
svårt för tjuven att ta sig in och ut genom dina fönster.
abus.com/se

Nordens största
säkerhetsmässa
Branschens viktigaste mötesplats för kontakter och affärer!

SKYDD är den självklara och heltäckande mötesplatsen för säkerhetsbranschen. Här kan du uppleva de senaste trenderna och tekniska
lösningarna inom säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och
personligt skydd. Över 60 fria seminarium som berör ämnen med
viktiga representanter från den offentliga och privata sektorn.
Läs mer på vår hemsida www.skydd.net
och registrera dig för fri entré!

skyddmassan

@skyddmassan

23–25 oktober 2018

Säkerhetsinstallatören besöker – LåsTeam

”Det vi kan, det kan vi riktigt bra”

”Vår bransch börjar
med hantverket och
slutar med nätverket”

Hos LåsTeam i Borås fäster man stor vikt vid de små
detaljerna. Förutom att alltid leverera de bästa säkerhets
lösningarna till sina kunder, menar man att varumärkes
byggandet är minst lika viktigt. Säkerhetsinstallatören slog
sig ned med marknadschefen Björn Djupbäck för att prata
om hur allt började, vart man är idag och vilka visioner man
har för framtiden.

N

TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND | BILDER: LÅSTEAM OCH VICTORIA E. KISS NYLUND
är LåsTeams resa startade för 18
år sedan var det sex personer från
samma säkerhetsbolag i Borås som
slog ihop sina kloka huvuden och satsade på
en egen verksamhet. Björn Djupbäck som arbetar som marknadschef är en av ägarna och
grundarna till företaget. Idag har LåsTeam
60 anställda och finns på fyra olika orter i
Sverige. Nyligen öppnade man sin senaste
filial i Jönköping.
– Det är jätteroligt att det gått så bra för
oss, säger Björn med en stor dos ödmjukhet i rösten innan han fortsätter: Vi startade
LåsTeam med en strävan om att bli den bästa
helhetsleverantören inom säkerhet. Från början var vi enbart mekaniska men sedan 2004
är vi även elektroniska och spänner över alla
säkerhetsområden.
På LåsTeam har man även tydliga planer
för framtiden.
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– Vi har en framtidsplan som vi kallar för
Vision 2025, tanken är att vi då ska finnas på
tio orter i Sverige, säger Björn och tillägger
samtidigt att de inte har någon brådska.
– Vi tror på medarbetaren, hittar vi inte
rätt folk, då väntar vi till att rätt person dyker
upp.

Tre viktiga ledord

Vidare berättar han att LåsTeam är ett av tre
säkerhetsföretag i Sverige idag som har samtliga branschcertifieringar. Till några av företagets storkunder hör Apoteket och Gina Tricot,
både den nordiska och tyska marknaden. För
drygt tre år sedan tog Björn tillsammans med
alla anställa fram företagets värdegrunder, en
samling väl genomarbetade deviser som alla i
personalen dagligen efterlever.
– Våra värdegrunder finns med i allt vi gör
och våra ledord är engagemang, kreativitet

och ansvar. Det är tre ord som beskriver vår
verksamhet och vårt sätt att arbeta.
Att det är de små detaljerna som bildar en
helhet hos LåsTeam är tydligt. I deras nya butiks- och kontorslokaler på Katrinedalsgatan
i Borås går all inredning i företages profilfärger, svart och gult. Även konferenslokalerna
på andra våningen har namngivits efter de
orter där man har verksamheter, utöver Borås
och Jönköping är det Stockholm och Skövde.
– Att ha en enhetlig och stark grafisk profil
i allt från kudden i soffan till kläder och merch/
kringprodukter är bland annat ett sätt för oss
att stärka vår gemenskap och företagsanda.
Det är en stor del av Björns arbete som
marknadschef att på bästa sätt och i så många
sammanhang som möjligt synliggöra LåsTeam och deras verksamhet.
– Jag är den som syr ihop säcken kan man
säga, med allt vad det innebär från att arbeta
med våra sociala medier till att skriva reportage om våra kunder.

Aktiva i sociala medier

Man är flitiga på sociala medier och för Björn
och LåsTeam finns det ett jättestort värde i att
vara med i den digitala världen.
– Det är ju där framtiden ligger. Våra
system är digitala, så varför skulle inte vi vara
med i den digitala medievärlden, frågar sig
Björn retoriskt.

Sponsrade brottsoffer

Som en del i detta har de också startat något
de kallar för Initiativ LåsTeam, som handlar
om att på olika sätt göra skillnad i närområdet
i och kring sina verksamheter. När personalen
fick nys om en herre vars bokhandel utsatts
för flertal rån såg LåsTeam direkt till att
sponsra honom med både övervakning och
inbrottslarm.
– Engagemanget från våra anställda i detta
var fantastiskt, det var nästan en huggsexa om
vem som skulle få göra jobbet och idén om
Initiativ LåsTeam föddes efter detta.
Media var inte heller sena med att plocka
upp händelsen, vilket gav LåsTeam en hel del
uppmärksamhet. Sedan dess sponsrar man via
initiativet också ett 20-tal ungdomsföreningar.
– Det känns viktigt att vi sponsrar den lokala ungdomsidrotten istället för de stora klubbarna, säger Björn och tillägger att samtliga i
personalen ständigt håller hökögon på om det
dyker upp något som företaget kan hjälpa till
med. Det är jätteroligt!
Även om framtiden ser ljus ut för LåsTeam

påpekar Björn att de finns en del utmaningar.
– En av dessa är så klart personalbristen,
den känner förmodligen alla i branschen av.
Jag menar att det finns för få utbildningsmöjligheter och för få utbildare till branschens
alla olika yrken. Det är viktigt att hela
branschen jobbar för att våra verksamhetsoch yrkesområden ska upplevas attraktiva, vi
kämpar själva för detta.
Att det händer mycket i branschen men att

få utanför den känner till det tycker Björn är
beklagligt.

Hemligheten bakom framgångarna

– Vår bransch börjar med hantverket och
slutar med nätverket kan man säga och våra
områden innefattar så mycket. Hade fler vetat
om det så tror jag definitivt att fler lockats till
att arbeta inom lås- och säkerhet.
När vi frågar vad hemligheten är bakom

LåsTeams framgångssaga är Björn inte sen
med att berätta att de nyligen gjort en omfattande kundundersökning.
– Så jag har facit, säger han skrattandes.
Vårt fokus är kvalitét och snabba leveranser,
sen har vi alltid ett återkopplingsmoment till
varje kund oavsett storleken på arbetet och det
tycks vara något som våra kunder uppskattar.
Sen säger vi inte att vi kan allt, men det vi
kan, det kan vi riktigt bra, avslutar Björn. ■

Stockholmsmässan 23-25 oktober

A12:45

FN:s fredsteknik

Cesium gör världen
till en säkrare plats
På uppdrag av FN:s nedrustnings
kontor och programmet Safer
Guard arbetar Hans Wallin
internationellt med information
om insamling av de mängder av
vapen som i dag finns i omlopp
världen runt. Säker lagring av
dessa vapen kräver sin lösning
och här har Hans hittat en
själsfrände i Jack Gustavsson
och företaget Cesium. Läs Hans
Wallins berättelse om FN:s arbete
för att samla in och säkert förvara
vapen som cirkulerar i världen
och vad det innebär för det lokala
företaget Cesium som skapar
produkter som förutom att göra
världen till en säkrare plats också
sätter Katrineholm på världskartan.
EN ARTIKEL FRÅN KFV MARKNADSFÖRING
SKRIVEN AV MATS FREDRIKSSON PÅ
UPPDRAG AV KATRINEHOLMS KOMMUN,
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
FOTO: MATS FREDRIKSSON

H

ans Wallin är i dag en auktoritet
på sitt område och en expert som
ofta anlitas när frågor om säkerhet
kring vapenlagring diskuteras. Han har sin
bakgrund inom försvarsindustrin och var
tidigare anställd på Försvarets Fabriksverk i
Vingåker, i dagligt tal Vingåkersverken.
Försvarets Fabriksverk bildades 1943 och
var en del i ett militärt system för att förse
landet med krigsmateriel och ansvara för
den krigsindustriella beredskapen. Huvudkontoret låg i Eskilstuna och verksamheten
bedrevs på ett antal orter i Sverige. Fabriken
i Vingåker byggdes 1967.
– Verksamheten var hemlig och Vingåkersverken fanns inte på några kartor, berättar
Hans. Inne i Vingåker kallade man fabriken
för Krutbruket, men vi gjorde granatgevärsammunition och annan försvarsmateriel. Man
kan säga att FVV var den statliga delen och
Bofors i Karlskoga den privata delen av den
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”Hans Wallins kontakter
när det gäller fredsteknik
och Jack Gustavssons
innovationsförmåga ger
Cesium en framträdande
plats på en ny marknad”
här grenen inom försvarsindustrin. Alfred Nobel
grundade också en fabrik för tillverkning av
civila sprängämnen, Nitro Nobel i Gyttorp.
Miljömedvetandet vaknade redan på
1960-talet i Sverige och regeringen beslöt 1970 att all dumpning av ammunition
till lands i sjöar och hav skulle förbjudas.
Samtidigt invigdes en återvinningsfabrik för
utgången ammunition vid FFV Vingåkersverken. Det var sannolikt en av de första anläggningarna i världen för industriell nedrustning
och avancerad kretsloppsteknik. Verksamheten med återvinnig bedrevs parallellt med
nytillverkning av ammunition.

Kartan förändrades

I slutet av 80-talet förändrades den politiska
kartan. Muren i Berlin föll, Sovjetunionen

upplöstes och spänningen mellan öst och
väst försvann. I alla fall temporärt.
– 1990 bestämde man att nu är det
fred, nu ska vi inte ha några vapen mer,
säger Hans och refererar till Alfred
Nobel som instiftade Nobelpriset: Ett
av dem är Fredspriset och det var ingen
tillfällighet. Han insåg att krigen var
omänskliga.
– Svenska försvaret hade enorma mängder
av gammal ammunition och FFV var en del
av det militära system som byggts upp redan
under andra världskriget, säger Hans. Vad
skulle man göra med ammunitionen, man
kunde ju inte dumpa den i sjön. Vi var några
stycken som tyckte att vi skulle fortsätta satsa
på återvinning och teknologin runt det.
Det var också viktigt för fabriken i Vingåker
som var nedläggningshotad då försvaret ville
koncentrera verksamheten till Karlskoga.
– Vi lyckades vända de tankegångarna så
att Vingåkersverken blev kvar, säger Hans.
Det unika med Vingåker var placeringen med
ett obebyggt område runt omkring, som ett
skyddsområde.
1997 såldes Vingåkersverken till Nammo.
Det var från början ett bolag med ägandet

delat mellan de nordiska länderna med tanke
att tillsammans jobba på en nordisk marknad,
men först hoppade Danmark av och sedan
Sverige. Kvar blev ett norskt/finskt bolag
med huvudkontoret i Norge och flera fabriker
i Sverige som tidigare ägts av Svenska staten.
– 1997 började jag jobba åt EU för att
bevara yrkeskunskaperna inom explosiv
hantering. Jag lade mycket tid på det och var
projektledare i 13 år. Inom FN hade man också börjat jobba på det här men det blev inget
gjort förrän generalförsamlingen 2007 antog
en resolution om att uppmuntra alla stater att
ta kontroll över vapen som illegalt befinner
sig på drift, säger Hans.
– Det finns för mycket vapen i världen och
man måste minska tillgången på dem. Den
typen av arbete måste kunna administreras.
Bland oss som har jobbat med detta är det
många som faller för åldersstrecket och det
är viktigt att behålla kunskap. Det finns inga
utbildningar att falla tillbaka på utan all kunskap finns inom krigsindustrin.

Vapen fortsätter att användas

om självantända och orsaka katastrofer.
Många länder har dålig kontroll och vapen,
ammunition och sprängmedel förvaras med
dålig säkerhet.
Det är inte ovanligt med ”förluster” av
statsägda vapen. 2003 ”försvann” miljoner
finkalibriga vapen i Irak. 2014 kom 750 000
amerikanska vapen på villovägar i Afghanistan.
– Krig ska man inte hålla på med, det är
livsfarligt, säger Hans, som påpekar att det

inte gäller att vinna kriget, man måste vinna
freden. Lämnar man ett krig måste man ordna
upp saker efter sig. Vapnen finns kvar och det
finns alltid folk som vill ha vapen. De har ett
värde i sig och man handlar med dem. Det
är enorma pengar som omsätts i gamla vapen.

Ett regelverk skapades

FN:s resolution ledde fram till IATG, ett
regelverk för hantering och lagring av ammu-

▲

Efter ett krig finns mängder av vapen kvar
som kan fortsätta att användas. Överbliven
ammunition finns i förråd med otillräcklig
säkerhet och övervakning. Vapen stjäls eller
förskingras. Gammal ammunition kan dessut-

Säkerhetsförrådet på bilden väger 30 ton. Bara dörren väger 1,5 ton och är försedd

Upplev marknadens
bredaste sortiment

Med marknadens bredaste sortiment av elslutbleck har
STEP en lösning för varje typ av kravställning och dörrmiljö.
På SKYDD kommer du ha möjlighet att uppleva hela vårt
sortiment direkt på plats. Ett tips är att redan idag boka in
ett besök i vår monter. Håll dig uppdaterad på steplock.se

Besök oss i monter A12:40 den 23-25 oktober
Stendals El AB, Signalistgatan 17, 721 31 Västerås
021-18 97 50 | info@steplock.se | www.steplock.se

FN:s fredsteknik

▲

nition och sprängmedel. Det har utarbetats av
ett stort antal experter på FN:s uppdrag. Det
implementeras genom FN-programmet Safer
Guard som också innehåller manualer för hur
arbetet ska gå till. Alla relevanta områden
berörs, riskanalyser, risker för samhället,
stölder, självantändning eller sabotage. Hans
Wallin är en av dem som för FN:s räkning
varit med och granskat manualerna.

Regler på nätet

SaferGuard och IATG är tillgängliga för alla
via Internet. På så sätt har man säkrat kunskap i ämnet. Här beskrivs ingående bland
annat hur man ska kunna administrera vapenförråd och hur man ska kunna utbilda för att
ge en gemensam värdegrund världen över så
att alla länder jobbar på samma sätt.
– Här tycker jag att Sverige skulle kunna
göra mycket mer med vår bakgrund som
fredsvänner, goda tekniker och med vårt industriella arv efter Alfred Nobel, säger Hans.
– Vi borde kunna utbilda folk från hela
världen. Schweizarna insåg att det ligger
stora pengar i det här så de bygger nu en stor
utbildningsanläggning i Genéve. Det är en ort
med ett mycket högt kostnadsläge, vi skulle
kunna göra det här till en lägre kostnad och ta
en del av fredsteknik-marknaden. Fredsteknik
är det som sker efter en konflikt. Bland annat
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måste man säkra vapnen.
Den 24 december 2014 trädde också FN:s
vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty i
kraft. Det utgör en internationell lag och är
ett viktigt verktyg för att bekämpa olaglig
handel med konventionella vapen.
– Det innebär ett obligatoriskt ansvar för
alla som har vapen att förvara dem på ett säkert
sätt. Man får heller inte som privatperson eller
företag handla med vapen om det inte finns en
överenskommelse på regeringsnivå. Vapen får
heller inte passera gränser fritt, tidigare har
vem som helst kunnat handla, men nu vill

”Verksamheten var
hemlig och Vingåkers
verken fanns inte
på några kartor”
man ha kontroll, säger Hans.
Svårigheterna, förutom att samla in
vapnen, ligger också i att bygga säkra förråd
samt att förvara och transportera vapnen i när
de väl samlats in. Och det är här som Jack
Gustavsson och hans företag kommer in.
Läget skapar möjligheter för såväl Cesium
som det övriga lokala näringslivet.
– Det Jack gjorde för 15 år sedan var att

uppfinna ett mobilt säkerhetsvalv, säger
Hans. Det är lika säkert som bankernas kassavalv men du kan flytta på det.
– Det innebär att vi effektivt kan bygga
dem på plats här för att sedan leverera dem.
Första generationen valv var i stål men sedan
har Cesium utvecklat en modell i betong som
nu byggs här på fabriken.
Hans Wallins kontakter när det gäller fredsteknik och Jack Gustavssons innovationsförmåga har gett Cesium en framträdande plats på
den här nya marknaden som har stor potential
att växa. Tillsammans utvecklar de nya säkerhetsprodukter allteftersom behoven uppstår.

Kunde vara Sveriges bidrag

– FN är beroende av bidrag och det här skulle
kunna vara ett av Sveriges bidrag, säger
Hans. Vi bygger säkerhetsvalven och skänker
dem via FN de till länder som behöver dem.
– Jag tycker det vore roligt om kungen och
politiker på utlandsbesök gjorde reklam för
svensk fredsteknik och svenska fredsprodukter.
Jag är övertygad om att Sverige på det sättet
skulle bidra till en fredligare värld. Vi skall inte
glömma bort att Sverige haft fred i mer än 200
år och på så sätt är ett utmärkt föredöme.
Hur får man in alla vapen i omlopp?
– I Sverige förbereder man en ny vapen
amnesti samtidigt som straffet för innehav

av illegala vapen förmodligen kommer att
skärpas. Varje vapenamnesti bruka innebära
att ett stort antal vapen lämnas in. Även från
den kriminella sidan. Totalt i världen finns
troligtvis omkring 850 miljoner vapen i
omlopp i dag, men det är framför allt automat
vapen man vill komma åt. Förråden kommer
här att bli viktiga, säger Hans, som är mycket
nöjd med utvecklingen för Cesium: Vi har
hållit på i 15 år. Nu levererar vi bland annat
till svenska försvaret och är etablerade inom
försvarsindustrin och explosivindustrin.
Exporten börjar också komma igång.

Krav på säkerhet

– Förutom försvaret är också polisen kunder
hos oss. Våra kunder ställer mycket höga
krav på säkerheten och därför är Cesium
också angelägna om att skydda många av
företagets hemligheter.
Men säkerhetsprodukterna från Cesium har
en bredare efterfrågan än så.
– Det finns en potential för oss att kunna
växa. Vi riktar oss ju inte bara mot försvaret
utan vi tror att den civila marknaden är större
och börjar nu marknadsföra oss även där. Vi
gör exempelvis sjöfartscontainrar som är säkra
och mycket svåra att ta sig in i. Det försvårar
för stölder av mat, läkemedel, elektronik m.m.

säger Marie Gustavsson från Cesium som är
Jacks dotter, har en forskningsutbildning i medicin och är med i alla delar i företaget.
– Stora ammunitionsförråd och säkra
serverhallar är andra konstruktioner från
Cesium. Just nu bygger vi den första säkerhetsklassade prefabricerade serverhallen,
säger Marie.
– Jag tror att sådana saker som serverhallar
kommer att uppgraderas vad gäller säkerhetskrav, säger Hans. Jag tycker det är roligt
att tänka nytt. Ingången är fredsteknik och
jag skulle inte jobba ihop med Jack om han
tänkte annorlunda.

SLR Garantin ger dig
ytterligare trygghet!
SLR medlemsföretag, Auktoriserade Låsmästare
samt Säkerhetsinstallatörer erbjuder en tredje
partskontrollerad grundtrygghet.
✓ Mästarbrev i Låssmedsyrket alternativt Certifierad
behörig ingenjör Inbrottslarm
✓ Vandelskontrollerad personal
✓ Personalen utbildas kontinuerligt
✓ Dokumenterat tekniskt kunnande
✓ Kunskap om lagar och regler
✓ Etiska regler
✓ Professionell installation
✓ Följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut
✓ SLR-Garanti – Privat
✓ Garantifond
Om du använder dig av något av SLRs medlemsföretag för att
uppgradera din säkerhet får du inte bara råd och tips,
du får också en extra garanti för att du ska bli helt nöjd!

– Det är också roligt att kunna jobba så
lokalt när det gäller tillverkningen. Vi jobbar
exempelvis mycket med Blomberg & Stensson
som tillsammans med andra underleverantörer
levererar delar till slutsammansättningen vi
gör här, säger Hans. Volvo importerar kanske
upp emot 70 procent av sina delar, men nästan
allt i våra produkter kommer från Katrineholm, vilket är unikt.
– Något som också är unikt är Jacks förmåga att sammangjuta finmekaniska produkter
och storskalig betongproduktion. Tittar
man på produktionen av ett förråd så är det
mycket material, men också många arbetstimmar. Med vårt sätt att jobba så stannar allt
i Katrineholm, säger Hans.
– Vi vill gynna vår närmiljö, inte bara
ekonomiskt och miljömässigt utan också vad
gäller arbetstillfällen, säger Marie.
Hans Wallin brinner för att skapa en säkrare värld och genom samarbetet med Jack
Gustavsson och Cesium bidrar han i allra
högsta grad till detta.
– Jag är inte pacifist. Sverige måste försvara
sina värden. Men försvarets vikigaste uppgift
är att försvara freden och det tycker jag att
man tappat bort lite grand. Det jag vill säga för
FN:s del är att vi måste förvara vapnen under
kontrollerade former, avslutar han. ■

Almedalen

Helene Peterson (S), Riksdagen, justitieutskottet, Mats Galvenius, Larmtjänst och Linda H
Staaf, chef för Underrättelseenheten vid Noa, Polisen i samtal med moderator Hasse Aro.

Trygghet och säkerhet
i politiskt fokus
Trygg- och säkerhetsfrågorna blev brinnande
heta inför valet och avhandlades också flitigt
på politikerveckan i Almedalen i Visby i juli.
SLR var på plats i Säkerhetspaviljongen som
lockade en bred publik.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
BILDER: VICTORIA E. KISS NYLUND OCH SÄKERHETSBRANSCHEN

N

är Almedalsveckan går
av stapeln i början på
juli varje år bjuds svenska folket upp till en demokratifestival som heter duga, den här
gången var inget undantag.
I Säkerhetspaviljongen riktas
årligen fokus på de mest brinnande frågorna som rör säkerhet.
Den här gången var det SSF
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Stöldskyddsföreningen tillsammans med SäkerhetsBranschen
som anordnade den viktiga
dagen som lyfter fram högaktuella frågeställningar som påverkar
tryggheten och säkerheten i vårt
samhälle.

Trygghetsfrågor vanligare

Dagen öppnades med en politisk

debatt där frågan var varför
trygghetsfrågor börjat träda
fram allt mer i politiken, särskilt
inför årets val seglade de upp
på den politiska agendan. Bland
andra Socialdemokraternas
gruppledare Anders Ygeman
och Moderaternas rättspolitiska
talesperson Tomas Tobé medverkade i debatten. Ygeman menade
dels att medias förändrade sätt
att rapportera om säkerhet och
trygghet har medverkat till den
eskalerade debatten kring temat.
Vidare sa han:
Dels har vi haft terrordåd
på Drottninggatan och i andra
europeiska länder. Även om det
dödliga våldet har minskat, så
har det ändrat modus med fler
skjutningar och handgranater.

Debatten lockade över 100 besökare till Säkerhetspaviljongen
och efterföljdes av många frågor
från publiken.
När det var dags för dagens
andra seminarium riktades
strålkastarna på ämnet brottsbekämpning kontra allmänhetens
personliga integritet. I debatten
medverkade Anne-Marie Eklund
Löwinder, säkerhetschef på
Internetstiftelsen, Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT, och Anders Hall,
utvecklingschef NOA Polismyndigheten.

Digital brottslighet

Även frågor rörande digital
brottslighet och nollvision för
antalet dödsbränder i Sverige av-

Nyckelförvaring på objektet
- i box eller i tub

SLR:s ordförande Benny Jansson och SäkerhetsBranschens ordförande
Björn Eriksson.
handlades. Dagens sista seminarium berörde problematiken med de
internationella stöldligorna som
blivit allt mer frekvent förekommande i landet.
I denna debatt diskuterade
Helene Peterson (S), Riksdagen,
justitieutskottet, Mats Galvenius,
Larmtjänst, Linda H Staaf, chef
för Underrättelseenheten vid Noa,
Polisen. Linda H Staaf framhöll
hur dessa ligor drivs i likhet med
större vinstdrivande företag.

Lösa grupperingar

Nätverken består ofta av löst sammansatta grupper med särskilda
utförare, experter och gruppledare
som styrs av större kriminella huvudmän i andra länder, förklarade
hon.

Moderator för samtliga seminarier var Hasse Aro.
Dagen i Säkerhetspaviljongen
avslutades med ett uppskattat
avslöjande om att SäkerhetsBranschen går in som ny samarbetsparter till nypremiären av
programmet Efterlyst.
Om detta sa SäkerhetsBranschens VD Joakim Söderström
följande:
– Med detta samarbete tar vi
nästa steg i vår långsiktiga strävan i att göra Sverige tryggare.
Våra medlemsföretag sitter på
en enorm kompetens och med
Efterlyst som partner räknar vi
med att kunna dela med oss av
den kompetensen och samtidigt
stärka vårt varumärke hos svenska
folket. ■

www.birepo.dk

info@birepo.se

Dormakaba på SLR Utbildningsdagar 2019

SLR:s utbildningsdagar går av stapeln sista veckan i januari nästa år.
En av dem som kommer erbjuda kurser för SLR:s medlemmar är Dormakaba.

Framtidens digitala system i fokus
för Dormakaba på SLR-Dagarna
– För oss på Dormakaba är det viktigt att
ha ett nära samarbete med låssmeder och
säkerhetsinstallatörer. SLR:s Utbildnings
dagar är en värdefull mötesplats där vi
kan ta del av synpunkter och idéer om
marknadens krav och möjligheter, säger
Dennis Andersson, General Manager Sverige.

S

veriges låssmeder besitter
en stor erfarenhet och ett
brett kunnande och det vi
vill bidra med till deras vidareutveckling är information och
utbildning i våra säkerhetslös-
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ningar och nya molnbaserade
affärsmodeller. Vi satsar nu
mycket på produktutveckling och
framtidens digitala system och
får också möjlighet att utbilda i
det, säger Dennis Andersson.

Under SLR:s utbildningsdagar
kommer Dormakaba att h ålla
två kurser inom lösningar för
passerlösningar.
– För oss är fortsatt mekaniska
produkter såsom nyckelsystem
och dörrstängare en viktig del av
vår verksamhet. Vi väljer dock
att på SLR:s utbildningsdagar
visa vår digitala produktportfölj
för att möta kundernas behov av
elektroniska passagesystem. Vi
har flera digitala systemlösningar
anpassade till allt i från stora
installationer till riktigt små.
Filosofin är att nyttja samma
komponenter till alla installatio-

ner, oavsett storlek, för att installerade system ska ha möjlighet
att växa på ett kostnadseffektivt
sätt. På utbildningsdagarna har
vi valt att fokusera på de små
och medelstora installationerna av passagesystem. Efter
utbildningen ska våra partners
förstå och känna sig trygga i att
sälja, installera och använda våra
lösningar, säger Magnus Olsson,
Business Development Manager
för passagesystem.
Första utbildningsdelen i Dormakabas regi är en Evolo-utbildning där Joakim Spångberg är
kursledare. Han kommer att visa

Helhetsgrossist
Kenneth Sundström.

Dennis Andersson.

- inom beslag, lås och säkerhet.

"Efter utbildningen
ska våra partners
förstå och känna sig
trygga i att sälja,
installera och
använda våra
lösningar"

Till säkerhetsföretag
i hela landet!

Magnus Olsson.
på bredden och användarvänligheten i Evolo-familjen ihop med
ﬂera olika applikationsområden.
Den andra utbildningsdelen är
en Exivo-utbildning som också
den bygger på Evolos produktfamilj. Den innehåller ett enkelt
molnbaserat användargränssnitt
som underlättar för många mindre
och medelstora installationer hos
slutkund. Kenneth Sundström
kommer att vara kursledare för
Exivo.

Evolo – en produktfamilj
att växa med

Fördjupning av två system

Kursen kommer att gå djupare
in på två system som hör till
Evolo-familjen. TouchGo är
ett trygghetslås för äldre och
demensboenden.
TouchGo baseras på RCID-teknologi som utnyttjar kroppens naturliga statiska elektricitet för att
överföra tillträdesrättigheten från
transpondern till dörrhandtaget.
Användaren kan ha transpondern i ﬁckan eller som armband.
Detta skapar trygghet på ﬂera
sätt genom kontroll på vem som
varit i rummet och när, samtidigt
som det säkerställer att de boende
kommer in på sina rum.
TouchGo föreskrivs idag på
många projekt och många tusen
komponenter är redan monterade.
Under utbildningen beskrivs de
olika möjligheter som ﬁnns vad
gäller montage av produkten och
vad man bör tänka på för att systemet skall fungera som förväntat.
Efter kursen är deltagarna

Besök oss!

Monter A13:10

Lagerhållning - Snabba leveranser - Support

▲

I Evolo-familjen ingår ett brett utbud av komponenter som kortläsare, dörrbladsläsare, digitala cylindrar, mekatronikcylindrar och
skåplås med mera. Att komponenterna dessutom kan kommunicera
på en rad olika sätt, det vill säga
ofﬂine med Cardlink, ofﬂine med
AoC eller trådlöst via Zigbee, gör
enheterna mycket användbara och
ﬂexibla i ﬂera olika installationer.
Under utbildningen kommer man
visa olika installationsmöjligheter
samt vilka medier som kan använ-

das, till exempel Mifare, DesFire,
Ledgic, BLE.

www.axssecurity.se

Dormakaba på SLR Utbildningsdagar 2019
forts

Exivo – marknadens modernaste molnbaserade passagesystem
▲

certifierade TouchGo-installatörer och kan köpa, installera och
utföra service på systemet.
Evolo smart är ett av marknadens modernaste och mest
kostnadseffektiva passagesystem
när behovet gäller ett fåtal dörrar.
Stora delar av Evolo-familjen
är tillgänglig för Evolo smart
vilket gör att de flesta behov av
dörrar, grindar, portar med mera
kan hanteras av applikationen.
Installationsarbetet är snabbt och
smidigt. Inga mjukvaror eller
andra installationer på datorer
behövs.

Smart app

Evolo smart bygger på en applikation som installeras på en android-telefon eller surfplatta och
som sedan hanterar systemets
funktioner. Under utbildningspasset kommer en installation
av Evolo smart att genomföras.
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Efter slutförd utbildning får deltagarna med sig en demoprodukt
för att kunna visa systemets enkelhet för kunder och användare.

Unik affärsidé

Vanligtvis erbjuds passersystem
med hårdvara och mjukvara. I de
fall där kunden enbart har behov
av en mindre installation bedöms
ofta investeringskostnad och
serviceavtal med uppgradering
av mjukvaror som för stor, detta
medför en risk att affären uteblir.
Exivo är annorlunda.
Dormakabas Exivo-partners
ingår avtal med sina kunder
vilket ger dem tillgång till
exivo-plattformen och beställda
underhålls- och servicetjänster
till en fast månadskostnad.
Investerings- och månadskostnaden kan variera beroende på
kundens behov och investeringsvilja.

Förutom att sälja system
skapas även en affärsmodell med
fokus på tjänster som ger företaget intäkter varje månad.
Även Exivo bygger på Evolo-familjens komponenter med
trådlösa vägg- och dörrbladsläsare, men även kablade kortläsare
där detta krävs.
Dörrnoder och gateways
kopplas in på kundens nätverk
och ingen installation av datorer,
servrar eller mjukvara behövs.
För att nå Exivo-systemet krävs
en enhet som en dator, surfplatta
eller smartphone med tillgång
till internet samt en uppdaterad
webbläsare.

Fokus på enkelhet

Det finns även en Exivo-app och
användaren har tillgång till anläggningen oavsett vistelseplats
så länge det finns internetuppkoppling.

Även om fokus ligger på
enkelhet innehåller systemet
funktioner som larmstyrning,
effektiv besöksfunktion, enkelt
integrations-API för bokningssystem och liknande.
Under utbildningen blandas
teori och praktik där deltagarna kommer att få driftsätta en
demoanläggning.
För att sälja och jobba med
Exivo krävs certifiering och den
här utbildningen är ett första
steg.
Dormakaba kommer att följa
upp utbildningen med en genomgång av bland annat säljverktyg,
leasingupplägg, service och
support, samt kundavtal för den
som önskar att bli en certifierad
Exivo-partner.
Om behov finns erbjuder
Dormakaba även en komplett
utbildning i samband med uppföljningen. n

SLF har ordet

www.prodib.se

Stockholms Låssmedsmästares
Förening har ordet

Nycklar Maskiner
iner Hänglås Låsprodukter

TRIAX PRO

Uppgraderad Triax med en
mängd nya funktioner, bl.a.
stor färgskärm, förbättrad design och snabbare
tillverkning och gravering
av nycklar. Tillverkar Kaba,
EVVA, bilnycklar och sidokurvan på ASSA DP & d-12,
Triton & Neptun. Förberedd
för ”Digitala Låssmeden”.

■ Nyligen utsågs Anette Aava
till ny ordförande i SLF – Stockholms Låssmedsmästares Förening. Jan-Ulrik Celsing tackar för
sin tid.

SLF organiserar kurser

Under första halvåret har vi i
SLF:s styrelse organiserat fyra

kurser i Heta Arbeten med BOL
Säkerhet AB som medansvarig
partner. Samtliga kurser har alla
varit fullbokade. Därför kommer
vi att under andra halvåret att
jobba fram ytterligare kurser för
att ge medlemmarna möjligheter
till denna viktiga utbildning.
TEXT: JANULRIK CELSING

nyhet

SäkerhetsBranschen
får fyra nya sektioner
■ Nu startar branschorgani
sationen SäkerhetsBranschen
upp fyra nya sektioner som
ska bidra till ett mer effektivt
arbete inom vissa delbransch
områden. De nya sektionerna
är: Bevakning, hemlarm, ka
merabevakning, videoanalys
och VMS samt kvalificerade
säkerhetstjänster.
I början på november,
närmare bestämt den 9:e
kommer man hålla ett
uppstartsmöte för varje
sektion. Under detta möte
ska en plan tas fram för vilka
frågor man ska arbeta med
i respektive sektion, samt

skapa målbild och bestämma
vilka medlemsföretag som
ska ingå i varje sektion. De
nya sektionerna ska sedan
på ett fokuserat sätt arbeta
fram gemensamma regel
verk och standarder, bedriva
lobbying mot myndigheterna,
opinionsbilda och arbeta
mot eventuella laghinder.
SäkerhetsBranschens ledare
Joakim Söderström berättar
att en av anledningarna till
att man valt att starta nya
sektioner i organisationen har
sin bakgrund i att branschen
är under ständig förändring
och utveckling.

UNOCODE PRO

Datorstyrd maskin för
cylinder, bil, mc och
båtnycklar. Utrustad med
optisk läsare. Med en PC
och Silca Key Program får
du tillgång till miljontals
koder. d-12 back finns och
maskinen är förberedd för
”Digitala Låssmeden”.

FUTURA PRO

Datastyrd maskin som styrs
med det inbyggda
programmet vilket
hanteras på den smidiga
10" touchskärmen. Fräser
och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade
nycklar på kod och
sågtandade cylindernycklar
på kod och kopia.

Krönikan

Hasse Aro

De allvarliga brotten ökar inte

T

illbaks till brottsplatsen, brukar det
heta.
Och nu är jag det. Tillbaka alltså.
Inte till någon brottsplats, visserligen. Men
till en plats för brott, skulle man kunna säga.
För fyra år sedan hoppade jag av tv-programmet Efterlyst efter tjugo år. Och nu
är jag åter. Inte särskilt lång frånvaro kan
tyckas. Ändå känns det som en helt annan
verklighet därute.
Nätet svämmar över av skräckbeskrivningar om hur kriminaliteten och våldet tar över.
Samtidigt ökar känslan av otrygghet och de
politiska partierna trumfar varandra i hur landet ska ”rensas upp”, och hur otroligt många
nya poliser som ska till.

att politikerna hoppar på frågor de tror

sig få röster på ligger
väl i demokratins
natur. Men det
är ändå lite
märkligt med
tanke på att
verkligheten
inte är som de
säger.
För så här
är det:
De allvarliga brotten
ökar

inte. Vi lever i stort sett lika tryggt som alltid.
Om inte tryggare.
Visst låter det bra? Visst låter det hopp
ingivande?
Skulle man tro. Men varje gång jag fäller
detta påstående, offentligt eller mer privat,
får jag kritik. Jag har fel, är förd bakom ljuset
eller kanske till och med medvetet mörkar? –
som vill tro att vår tillvaro är hyfsat trygg.
Men låt oss kolla lite på statistiken.
Inför Almedalen i somras gjorde jag grafer
över brottsutvecklingen under de senaste tio
åren.
Med powerpoint ritade jag kurvor över andelen svenskar som drabbats av misshandel,
trakasserier och rån. Som råkat ut för inbrott,
bilstölder, bilinbrott och cykelstölder.
Och alla kurvor hade en sak gemensamt.
De var raka.

jag gjorde också en kurva över antalet

mördade personer. Också den rak om jag gick
tio år bakåt. Sträckte jag den ännu längre i tid
steg den. Det mördades alltså fler människor
i slutet av 80-talet i Sverige än det görs nu.
Över 120 stycken per år, jämfört med strax
över 100 den senaste tioårsperioden. Ändå är
vi fler invånare nu. Och de som dödas nu är
i högre utsträckning kriminella och i mindre
utsträckning ”vanliga”.
Så hur man än mäter befinner vi oss
inte i en tid av alarmerande brottsutveckling, vi har inte förlorat kontrollen över
kriminaliteten. Vi riskerar inte att råka ut
för grova brott och sannolikheten att bli
mördad är försvinnande liten.
Självklart finns det brott som ökar. Hot och

bedrägerier, till exempel. Och sexualbrott
(men där har samtidigt definitionen på vad
som är ett sexbrott vidgats, så det är svårt att
se vad som är vad). Och skjutningar, förstås.
Men på det stora hela – nej, vårt samhälle
håller inte på att gå under. Och Sverige är
inte heller värre utsatt än andra jämförbara
länder.
Visst har vi problem med brottslighet
som absolut måste diskuteras och åtgärdas.
Oroväckande få brott klaras upp. Gängbrottsligheten måste knäckas. Internationella stöldligor stoppas. Och – en av mina käpphästar
– behandlingen av brottsoffer i rättssystemet
måste förbättras kraftigt.
Det finns saker att göra.

men jag tror ingen av oss vinner på
domedagsdebatten, på att diskutera och oroas
över en utveckling som inte finns.
Det år jag slutade med Efterlyst var också
ett valår. Men då dominerade inte kriminalitet
debatten. Nu, fyra år senare, är det nästan det
enda vi diskuterar.
När jag ledde Efterlyst tidigare fick jag
ibland frågan om vi inte skrämde upp folk.
Jo, blev mitt svar. Den som bygger sin
världsbild utifrån det vi rapporterar om får en
väldig skev uppfattning av verkligheten. Och
blir rädd.
Ironiskt nog verkar detta just vara vad
som hänt under de fyra år programmet inte
sändes.
Så nu när vi kört igång igen tycker jag ni
som tittar ska göra som förut. Följa vårt program, engagera er i kampen. Men inse också
att detta inte är hela verkligheten. ■

PRISBELÖNT PROGRAMLEDARE
Namn: Hans-Göran Aro.
Född: 8 september 1957.
Familj: Fru, fyra barn.
Bor: Stockholm (uppvuxen i Tumba).
Karriär: Började på lokalradion, följt av Ra
dio Stockholm där han jobbade som repor
ter, nyhetsredaktör och programledare för
Stockholm Direkt. Programledare för SVTs
Trekvart och därefter för TV3s Efterlyst i
drygt 20 år. Har även arbetat med andra
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program för TV3 och Krimkvarten för TV4.
Nu är han tillbaka 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.

Nyheter
nyhet

Framtida låstekniker
tävlade om yrkeskunskaperna

nyhet

Evva och Wien, en bra kombo
■ Närmare 40 glada och positiva
resenärer besökte Evva i den
vackra kulturstaden Wien precis
innan sommaren.
Våra Partners, från norr till
söder, visade stort intresse
under det officiella programmet
hos Evva HQ under fredagen, då
bland annat det nya elektroniska
låssystemet AirKey presentera
des och demonstrerades.
Evva gav också en inblick i hur
den framtida låssystemstrategin
kommer att se ut, något som
väckte en hel del intressanta
frågeställningar, säger Anders
Karlemark, VD/Country Manager
för Evva i Sverige.

Fabriksvisningen var som all
tid en självklar del i programmet.
Vi vill rikta ett stort tack till
vår moder Evva GmbH för den
uppställning och proffsighet
som genomsyrade hela pro
grammet.
Förutom föreläsningar och
presentationer gavs resenärerna
tillfälle till en riktig kulturupple
velse med besök och guidad tur
på det vackra slottet Schönbrunn.
Jag och Evva Scandinavia vill
också rikta ett varmt tack till alla
som var med. En toppenresa,
helt enkelt, med mycket tjo och
tjim och många glada skratt,
avslutar Anders Karlemark.

förvärv

Certego förvärvar Luleå Låskonsult
■ I somras blev det officiellt
att Certego förvärvar Luleå
Låskonsult.
Företaget består av 13
personer och till de större
kunderna hör Lulebo, Luleå
Kommun, Vattenfall, Polisen
och Försvarsmakten.
De fem delägarna i Luleå
Låskonsult – Sara Berggren,
Mathias Hedgren, Karin Hed
gren, Magnus Engdahl och
Kent Berggren ser CERTEGO
som en optimal partner för
fortsatt expansion.
– Vi ser fram emot att ta
del av Certegos erfarenhet
och kompetens av komplexa
säkerhetslösningar, nationella
och Nordiska kundavtal samt

deras lösningar för adminis
trationstjänster som vi själva
ser en stor efterfrågan på,
säger de fem delägarna.
– Jag är oerhört stolt och
glad med förvärvet av Luleå
Låskonsult som är ett väl
skött och innovativt företag
med kunnig personal som jag
är övertygad om kommer att
utveckla och stärka oss ge
mensamt. Med detta förvärv
stärker vi ytterligare vår när
varo i Norrland, säger Tobias
Eriksson, vd Certego AB.
Bolaget kommer att drivas
under befintligt organisa
tionsnummer fram till fusion
som beräknas ske första
kvartalet 2019.

■ Årets nationella tävling
i låsteknik för eleverna på
Praktiska Gymnasiet gick
av stapeln i maj i Praktiska
Stockholm Liljeholmens loka
ler. Deltog gjorde elever från
Uppsala, Stockholm, Västerås,
Örebro, Göteborg och Malmö.
Momenten var: läggning av
309 samt montering av lås o
slutbleck i träklots, montering
och injustering av dörrstäng
are, läggning av Twin 5801
cylinder, tillverkning av nyckel
till denna samt uträkning
av ett par enkla delningar,
inkoppling och programmering
av kodlås och nytt för i år,
långhålsborrning i 2 st. 45x45
regel. Den enda som fixade
detta i båda reglarna var täv
lingens enda tjej … övriga fick
lite olika utgång på hålen.

Som vanligt var det väldigt
jämt, alla elever var duktiga,
men till sist blev det så att:
Felix Sjöström, Västerås
Praktiska gymnasium avgick
med segern och vann 6 000
kronor.
Kevin Kurdali, Göteborgs
Praktiska gymnasium blev
två och vann 4 000 kronor.
Robin Karlsson, Uppsala
Praktiska gymnasium blev
trea och vann 3 000 kronor.
Övriga elever blev fyror och
fick 1 000 kronor för att de
deltog och kämpade på. Som
vanligt skänktes prissumman
av Thage Thells minnesfond,
tack vare detta kan tävlingen
fortleva och det är fantastiskt
kul att se era blivande kollegor
kämpa om titeln.
Pierre Isgren, Låslärare
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Utbildning Certego

Intensifierad teknikerutbildning
ska täcka behovet
Som en del i att försöka råda bot på
kompetensbristen startade Certego i mitten
av augusti utbildningsprogrammet Certego
Academy. Under ett halvår ska tolv elever
utbildas på tio av deras filialer. VD Tobias
Eriksson framhåller att behovet av att få
in fler säkerhetstekniker i branschen är
stort.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
BILDER: CERTEGO
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– Vi satsar nu hårt för att kompetensförsörja vår bransch och
har därför startat upp Certego
Academy.   
Utbildningsprogrammet
inleds med en veckas intensivutbildning som sedan följs av
två praktikveckor på respektive
filial. Därefter sätter sig eleverna
i skolbänken för två veckors
ytterligare teoretisk och praktisk
utbildning. När det är avklarat
börjar lärlingsperioden på allvar
ute på den aktuella filialen.
Under tiden eleverna utbildas
får de en visstidsanställning som

efter avklarad utbildning kan
övergå till en fast anställning.
– Gör man bra ifrån sig under
det utbildningshalvåret och löser
sina uppgifter blir man anställd
på någon av våra filialer, säger
Tobias.

Rekryterat utifrån

De personer som valts ut till
utbildningen har inte varit i branschen tidigare. Att hitta och plocka
in nya talanger till branschen är
något Tobias ser ett stort värde i
och menar att branschen måste bli
bättre på att i snabbare takt fylla

A479

på med kompetens utifrån.
– Under en längre tid nu så
har vi sett en negativ spiral med
vad man lite försiktigt kan kalla
för ”stölder” av personal mellan
bolagen, det är något vi med denna
utbildning vill bryta och därför har
vi med hjälp av en rekryteringsfirma tagit in händiga talanger utan
tidigare branscherfarenhet.

Djupgående intervjuer

Samtliga har fått visa att de har
tekniskt handlag, men den gamla
modellen med inträdesprov tror
inte Tobias och Certego på.
– Vi har enbart utgått från djupgående intervjuer som vi gjort
med de sökande och därigenom
valt ut de tolv som nu påbörjat
utbildningen. Samtliga av dessa
personer är oerhört engagerade
och flera av dem har faktiskt lämnat en fast anställning för att göra
detta, det visar också hur mycket
de tror på oss, sig själva och den
här utbildningen.

Vill att branschen hjälps åt

Man har lagt mycket tid och resurser på att ta fram utbildningskonceptet och komprimera det
tidsmässigt, detta eftersom Certegos verksamhet hela tiden växer
och behovet av säkerhetstekniker
blivit så pass omfattande.
– Det är egentligen inget som är
unikt för oss, de flesta företagen
i branschen kämpar med samma
problem. Därför är det också så
viktigt att vi alla hjälps åt. Vi
skulle bli jätteglada om andra
företag tog efter vår modell så att
fler och fler kan kompetensförsörja branschen, säger Tobias.

Utvärderar resultaten

Ingela Nilsson är HR-chef på Certego och när vi pratar med henne

har eleverna hunnit med den första delen av intensivutbildningen.
Redan efter den första veckan fick
de utvärdera vad de hittills gjort
och lärt sig. Det visade sig att de
var väldigt nöjda.
– Deltagarna tyckte att mixen
mellan teori och praktik var väldigt bra. De gav oss också eloge
för att våra kursledare var pålästa
och kunde svara på de frågor som
deltagarna hade.
Att säkerställa att kursledarna
och de handledare - som eleverna senare kommer ha under
lärlingsperioden på respektive
filial - är duktiga och pedagogiska är något Certego lägger stor
vikt vid.
– Alla våra handledare har fått
gå en handledarutbildning. Vi tror
att det kan stärka dem i rollen
som handledare, menar Ingela.

CLIQ® för
explosiv miljö

Bred utbildning

Förutom den konkreta yrkesutbildningen får deltagarna också
information om olika roller och
stödfunktioner inom bolaget.
– Bland annat träffar jag eleverna och berättar om vår personalpolicy. De får även träffa en av
våra arbetsledare, handledare och
regionchefer som berättar om sina
roller och förväntningar, förklarar
Ingela Nilsson.
Både Tobias och Ingela framhåller att utbildningssatsningen
innebär en stor investering.
– Vi gör detta för att vi tror
på det, säger Ingela och Tobias
fyller i:
–Vi har nästan alltid haft
lärlingsutbildningar, men det
program vi nu satt ihop är en
extremt intensiv utbildning som
vi och våra deltagare verkligen
tror på. ■

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

Tobias Eriksson.

Ingela Nilsson.
An ASSA ABLOY Group brand

Företagarna

(Lås)företagen driver Sverige framåt

– 4 av 5 jobbtillfällen skapas i mindre företag
BILD: FÖRETAGARNA

Patrik Nilsson, samhällspolitisk
chef hos Företagarna

Inför valet rullade
Företagarna, Sveriges
största organisation
för små och medel
stora företag, ut sin
kampanj 4av5jobb.
Syftet var uppmärk
samma både politiker
och allmänhet på att
merparten av alla
jobbtillfällen skapas
i mindre företag.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
BILDER: FÖRETAGARNA OCH
VICTORIA E. KISS NYLUND
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I

samband med att valrörelsen
gick mot sin slutspurt pratade
vi med Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef för Företagarna, som också är en av initiativtagarna till kampanjen.
– Vi började redan i våras med
en turné genom Sverige. Detta
för att passa på att fånga politikernas uppmärksamhet innan
hela valrörelsen drog igång,
förklarar Patrik och tillägger:
Innan valet handlade mycket om
hur våra politiker skulle fördela
de ekonomiska resurserna och vi
ville påminna om hur pengarna
skapas.
I 3 av 4 svenska kommuner är
jobb i småföretag kommunens
största skattekälla och så menar
Patrik och Företagarna att det
varit sedan 90-talet.

SLR sprayar budskapet utanför
kontoret i Göteborg.
– Men politiken har inte riktigt
hängt med. Många tror att Sverige fortfarande är en jättestark
företagsnation dominerad av
gigantföretag, så är inte fallet
och det är vår uppgift att försöka
förklara detta.

Kvar i gamla mönster

Vidare menar Patrik att många
beslutsfattare fastnat i gamla
mönster och att det svenska samhällssystemet i mångt och mycket bygger på en svunnen tid.
– Vi behöver tänka om.
Det handlar om att bygga en
plattform för bättre småföretagarpolitik.
4av5jobb-kampanjen lanserades redan i valrörelsen 2014 och
då var huvudsyftet att berätta om
småföretagarnas roll i samhället.

– Även om vi upplevde att vi
blev lyssnade på, märkte vi att
budskapet under mandatperioden
lite glömdes bort. I samband
med valet i år har vi helt enkelt
fortsatt att nöta ner detta, men
visst tar det tid innan man kan
ändra folks medvetande.
För att nå fram i det brus som
ofta uppstår när en valrörelse
går in i sin avgörande fas, valde
Företagarna att skapa uppmärksamhet på ett annorlunda sätt.

Gerillakampanj

De körde sin egen slutspurt med
en uppskattad och lite mer rebellisk gerillakampanj.
Patrik Nilsson berättar:
– Det gäller att vara kreativ!
Med hjälp av vattenfärg som
enkelt tvättas bort uppmanade

Online
Wireless Online
Mobile Solutions
Offline SVN

Låssmeder driver Sverige framåt, aﬃsch från Företagarna.
vi alla våra medlemsföretag att
spraya budskapet #4av5jobb på
strategiskt utvalda byggnader i
sitt lokalområde, säger Patrik.
Han fortsätter:
– De både filmade och fotade
när de var in action med att
synliggöra budskapet och delade
det sedan i sociala medier
innan de självklart tvättade bort
färgen.

Olydigt grepp

Patrik håller med om att det var
lite olydigt och några personer
hann höra av sig innan de förstod
att alla som deltog i kampanjen
faktiskt inte lämnade några spår
efter sig, utan att allt tvättades
bort.
– Samtidigt var det ett jättebra
grepp för att ytterligare höja upp-

märksamheten, tillägger han.
Kampanjen fick jättestort
genomslag i sociala medier och
delades hejvilt både mellan företagare och allmänhet.
– Företagarna finns i nästan
varje svensk kommun, så det var
jätteroligt att se hur alla föreningar delade sina bilder på vår Facebook-sida. Mycket av kampanjen
handlar också om att få vår egen
organisation att samlas kring
något och det gjorde vi, det blev
nästan som en folkrörelse, säger
Patrik avslutningsvis.
SLR och ﬂera av medlemsföretagen medverkade också i kampanjen och i våra sociala medier
spred vi budskapet: Låssmeder
driver Sverige framåt! ■

Med SALTO SPACE kan
du anpassa säkerhet och
kostnad − för varje dörr.

Besök oss i monter A10:41
på säkerhetsmässan SKYDD
och ta del av flera unika
nyheter.

SALTO Systems AB
+46 8 775 87 00
info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se
Fakta: I förra numret skrev vi att vi har 3 miljoner installerade läsare fördelat på 15 000
objekt. 20 miljoner användare varje dag i 90 länder. Dessa siffror är nu inaktuella, vi
växer varje dag. På skolor, sjukhus, företag, butiker, flygplatser och hotell.

Nyckelförvaring

Nyckelhanteringssystem förr och nu

– från dum plåtlåda till smart nyckelhantering
Frank Norberg har varit
med på resan från det
tidiga 90-talets plåtskåp
för nyckelförvaring till
dagens digitala nyckelhanteringssystem.
T. v Magnus Johansson,
huvudägare och vd,
Paam Systems.

För 25 år sedan var
nyckelskåpet en låda på
väggen. Mycket har hänt
sedan dess och Paam
Systems och dess före
gångare TT System har
visat vägen till dagens
avancerade, elektroniska
nyckelhanteringssystem.
Det är anpassat för kom
plexa verksamheter, där
nycklar är en verksam
hetskritisk resurs. Då är
kontroll A och O.
TEXT OCH BILD:
CLAES-GÖRAN HANBERG
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I

början av 90-talet förvarade vården
och hemtjänsten ofta nycklarna i enkla
träskåp och i rondskålar. Det var föga
betryggande. TT System, idag Paam Systems,
lanserade därför ett robust plåtskåp med
nyckellås.
– 1993 tog vi nästa steg genom att förse
skåpet med kodlåset Codoor, berättar Frank
Norberg, som då var affärsutvecklare i TT
System och nu är delägare i Paam Systems.
Efter modifieringen kunde bara personal
med tillgång till koden komma åt nycklarna.
Då blev nyckelhanteringen mycket säkrare.

och blev en stor framgång på marknaden.
Men nyckelhanteringen var primitiv med
dagens mått mätt. Med hjälp av en skrivarkabel och en skrivare kunde man bara ta ut
en rapport över vem som använt nycklarna,
berättar Frank Norberg.
1998 togs ett nytt stort steg i nyckelhanteringens evolution.
– Då kunde Keysafe kopplas upp mot
Internet (TCP-IP) via ett modem. 1999 tog vi
fram en lösning, där Keysafe kunde administreras lokalt, via en servermjukvara som ett
stort energibolag var först med att använda.

Spårbarhet och behörighet

Egenutvecklade produkter

När nyckelskåpen gjorde entré på marknaden kostade ett skåp med spårbarhet för
60 nycklar hisnande 150 000 kronor. 1995
lanserade TT System Keysafe. Det var en
mera kostnadseffektiv lösning som både
kunde spåra nycklar och hantera behörigheter. Då förvandlades skåpet till ett intelligent
nyckelhanteringssystem. Keysafe öppnades
med en idbärare och/eller en kod och hade
också nödöppning.
– Keysafe var på den tiden state of the art

Organisationer där nyckelhantering är en
verksamhetskritisk resurs är målgruppen för
Paam Systems. Kundsegmeten är offentlig
verksamhet, infrastruktur, samt fastighetsoch säkerhetsbranschen.
År 2007 lanserades Eagle och Axsor och
2011 slutade man sälja Keysafe. Eagle är
namnet på Paam Systems serie av elektroniska nyckelskåp.
Det största kan rymma 1 152 nyckelknippor. Eagle möjliggör snabb nyckelåtkomst,

FOTO: STOCKBILD

Nyckelförvaring av
"stenåldersmodell".
Så här kunde det se ut
innan Paam Systems
och dess föregångare
TT System visade
vägen till modern
nyckelhantering.

automatisk spårbarhet, säker förvaring och
god överblick. Då vet man alltid vem som har
en viss nyckelknippa. Axsor är ett webbaserat
administrationssystem för nyckelhantering,
utvecklat av Paam Systems.

Nya användningsområden

Frank Norberg ser nya intressanta användningsområden för nyckelhanteringssystemen:
– De kan hantera logistiken för värdefulla
och portabla föremål som används av flera
personer, till exempel verktyg och mätinstrument. Axsor är designat för att kunna göra
det. Vi har redan nu kunder som låser fast
föremål med en kedja i en lagerlokal för att
öka säkerheten. Föremålet kan då följas i
realtid och statuslistan visar om det ligger i

Kalles ficka eller vilar tryggt i verktygsskåpet
efter arbetsdagen. Nyckeln till verktygsskåpet
finns då i Eagle.

4 000 anläggningar

Paam Systems hjälper kunden med bland
annat hosting/drift, kommunikation, förvaltning, uppdatering, service och reservdelar.
Till dags dato har företaget sålt eller hyrt ut
runt 4 000 system/anläggningar på en rikstäckande marknad.
– Vi erbjuder ett helhetsåtagande, där
vi lyfter ut nyckelhanteringen och därmed
frigör resurser för kundens kärnverksamhet.
Våra system kan bland annat integreras med
passersystem, bokningssystem för bilar och
administrativa system, Men det råder en viss

begreppsförvirring om vad som menas med
integration och webbservice. Vi är därför
noga med att vi och kunden redan på offertstadiet ”talar samma språk” när det gäller
dessa viktiga begrepp.

Tror inte på nyckellös framtid

Det blev som bekant inget papperslöst kontor
i datoriseringens kölvatten.
–Jag tror heller inte på en nyckellös
framtid. Vissa nycklar kan kanske ersättas
med kodlås, passersystem eller låsstyrning
med mobilen. Men kostnaden måste vägas
mot nyttan och riskerna. De viktiga nycklar
man har kvar måste man ha full kontroll på
i ett nyckelhanteringssystem, menar Frank
Norberg. ■
Säkerhetsinstallatören 3 2018 | 27

Intervjun – Säkerhetskonsulten Carolina Angelis
De flesta verksamheter har
ett betryggande tillträdesskydd med passersystemet
som omutlig dörrvakt.
– Men det största hotet mot
säkerheten finns ofta inom
den egna organisationen,
menar säkerhetskonsulten
Carolina Angelis.
FOTO: BTH

”Människan svagaste
länken i säkerhetskedjan”

Många har idag
ett betryggande
skalskydd men det
är ingen garanti för
en hundraprocentig
säkerhet. Det menar
säkerhetskonsulten
Carolina Angelis.
Och det största
hotet kan finnas
inom den egna
organisationen.

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG
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A

tt bara satsa på IT-säkerhet och skalskydd utan
att också säkerställa vem
som har access från insidan är
som att bygga en hög mur runt
slottet, gräva en djup och bred
vallgrav full med krokodiler men
samtidigt lämna vindbryggan
nedfälld, menar säkerhetskonsulten Carolina Angelis.
Det är farligt att enbart förlita
sig på tekniska lösningar, anser
hon:
– En avancerad angripare
har sannolikt kompetens att till
exempel ändra i loggar så att
det inte syns att någon passerat
genom dörren.
Fienden kommer från öster.
Det var mantrat under det kalla
kriget och är det än idag, om än
mera underförstått än då. Så kun-

skaper i ryska är därför värdefulla inom underrättelsetjänsten
och bidrog till Carolina Angelis
i tjugoårsåldern fick jobb på
Försvarets Radioanstalt, FRA.
– Jag jobbade sammanlagt
runt 20 år inom den militära och
civila underrättelsetjänsten. Först
på FRA och sedan på MUST
(Militära Underrättelse- och
Säkerhetstjänsten). Mitt yrkesliv
är och har varit otroligt intressant, utmanande och spännande,
säger hon.

Ökad medvetenhet

Carolina Angelis har också
arbetat på koncernsäkerhetsavdelningen på Saab, ett ledande
internationellt säkerhets- och
försvarsindustriföretag:
– En viktig uppgift var att öka

personalens medvetenhet om
hotbilden. Men jag hanterade
också allvarligare incidenter som
industrispionage.
Carolina Angelis anser att
civilsamhället och försvaret kan
lära av varandra:
– Säkerhetsbranschen driver
och utvecklar säkerhetslösningar
som försvarsmakten har nytta
av. Försvarsmakten har ett högt
säkerhetsmedvetande som civilsamhället också behöver ha. Spionage och informationsinhämtning genomförs inte bara mot
militära intressen utan också mot
svensk forskning och utveckling
och samhällskritisk infrastruktur.
Så det finns beröringspunkter.
Vilka vill komma åt känslig
information?
– Det kan vara en främmande
makts underrättelsetjänst, en
terrororganisation, aktivister
eller en kriminell organisation.
Arbetsmetoderna är ofta snarlika
men en underrättelsetjänst har
generellt sett större resurser och
ett längre tidsperspektiv, menar
Carolina Angelis.

Människan svagaste länken

Idag driver hon säkerhetskonsultföretaget Yobany med inriktning mot informationssäkerhet:
– Fokus ligger på människan
som den största sårbarheten.
Bland annat föreläser jag om
hur spionage går till genom
cyberattacker men också genom
rekrytering av en insider. I större
organisationer genomför jag så
kallade vaccinationskampanjer
för att öka medvetenheten om
hot och risker. Förstår man
varför vissa regler och rutiner

FOTO: LYUDMILA IZMAYLOVA

Ryssland visar återigen militära muskler. Kalla krigets mantra ”ﬁenden
kommer från öster” har fått förnyad aktualitet. Kunskaper i ryska är
därför värdefulla inom underrättelsetjänsten.
finns är det lättare att göra rätt.
Carolina Angelis håller också
säkerhetsprövningssamtal och
utbildar även i hur man genomför
en säkerhetsprövning.
– Då får kunden en bättre
förmåga att bedöma eventuella
sårbarheter hos en anställd, menar
hon.

Mansdominerad bransch

Att säkerhetsbranschen är mansdominerad beror bland annat på
att många kommer från mansdominerade yrken inom till exempel
försvarsmakten eller polisen.
– Glädjande nog rekryterar nu
allt fler säkerhetsföretag kvinnor
både till vd-jobb och som säkerhetsspecialister. Alla branscher
mår bra av en blandning, menar
Carolina Angelis.
På frågan om kvinnor är bättre
på att ”läsa” människor och situationer svarar Carolina Angelis:
– Det vet jag faktiskt inte.
Däremot är det viktigt att lyssna
på sin magkänsla, oavsett om
man är man eller kvinna, eftersom
magkänslan oftast är baserad på
erfarenhet. Det är något jag själv
har nytta av, till exempel under ett
säkerhetssamtal eller spaningsuppdrag.

Agera innan det är för sent!

Hur bör medarbetaren agera
om han/hon misstänker att
någon är en säkerhetsrisk på
jobbet?
– Prata först med den som är
ansvarig för säkerheten! Många
tvekar att göra det – tänk om jag
har fel? Men det kan faktiskt vara
så att du till och med hjälper en
kollega innan det gått för långt.

Vilka varningssignaler ska
man ge akt på?
– Det kan vara lite svårt att
konkretisera. Men ett exempel
är om en medarbetare uttrycker
starka negativa åsikter om företaget samtidigt som han eller hon
försöker få tillgång till saker som
de inte ska ha tillgång till.
Ett utdrag ur belastningsregistret räcker inte för att avslöja
eventuella säkerhetsrisker hos en
medarbetare med brottsliga avsikter. Det kan till exempel handla
om att avslöja företagshemligheter genom dataintrång.
– Rent krasst visar utdraget
bara om man åkt fast eller inte.
Jag rekommenderar att man också
genomför ett säkerhetssamtal. Då
ökar chanserna att hitta eventuella
sårbarheter som skulle kunna utnyttjas av någon med ont uppsåt,
menar Carolina Angelis.

Säkerhetsutbildning för alla

En väl fungerande säkerhetskultur
kräver en medveten personal.
För att göra rätt måste man förstå
varför. En säkerhetsutbildning är
därför en god investering.
– Alla bör gå den; inte bara
chefer utan också assistenter
och systemadministratörer med
flera. Det är personer som ofta
har tillgång till mycket information och därför riskerar att bli
en måltavla. Utan utbildning
kan en organisation inte skydda
sig mot något som de inte vet
hur det ser ut. Men med rätt
utbildning minskar risken för
en informationsförlust. Den kan
leda till förlorade affärer men
också skada varumärket, avslutar Carolina Angelis. ■

SAFETRON LANSERAR ELSLUTBLECK
MED LISTTRYCKSTEKNIK
SAFETRON introducerar sig i segmentet elslutbleck med ESserien och ML-serien, från enkla elslutbleck till typen standard.
Gemensamt för alla elslutbleck från SAFETRON är att dem har
listtrycksteknik. ES-serien står för traditionella elslutbleck
medan ML-serien är motoriserade.
ES 10 är ett enkelt elslutbleck med listtrycksteknik som i första
hand är avsett för utbytesmarknaden där befintlig stolpe kan
återanvändas.
ES 17 är ett elslutbleck av typen standard med hög hållkraft, listtrycksteknik samt multispänning 12-24VDC. Detta i kombination
med ett litet infällnadsmått och konkurrenskraftig prisbild gör
detta elslutbleck en efterlängtad entré på marknaden.
ML 57 / ML 59 är våra motoriserade elslutbleck av typen standard. Givetvis med listtrycksteknik men också med multifunktion. ML 59 är dessutom godkänd för brandcellsgränser upp till
120min.

KVALITE OCH INNOVATION FRÅN SVERIGE

www.safetron.com

SSF informerar
Det rör sig ofta om stora belopp
som plötsligt och snabbt ska
överföras. Mejlen skickas företrädesvis till personer som har en
utbetalande funktion i företaget.
Tänk på det här: Företag bör
säkerställa att de har bra rutiner
för hur utbetalning ska göras.

6 vanliga metoder

Se upp för
bedrägerier!

Som företagare
behöver man vara
uppmärksam på
många saker och en
av dem är risken
att bli utsatt för
bedrägerier. Antalet
anmälda bedrägerier
ökar och bedragarna
blir allt duktigare
på att lura till sig
företagens pengar.
AV: REDAKTIONEN
STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN

B

ara under 2017 anmäldes
så många som 10 000
bedrägerier med hjälp av
bluffakturor.
En grundorsak är bristfälliga
rutiner, särskilt under semesterperioden då ordinarie personal
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är på ledighet men även all tillgänglig och öppen information
om företaget som bedragare kan
utnyttja spelar stor roll.
SSF listar några av de vanligaste metoderna vid bedrägerier
och vad företaget kan göra om
de blir utsatta.

1. ID-kapning av kunden

n Kunden beställer en vara eller
tjänst från er, men har i själva
verket blivit ID-kapad. Leveransen går därför inte till den riktiga
kunden, utan till en bedragare.
När kunden väl får fakturan,
bestrids den, och ni som företag
förlorar betalningen, trots att ni
har levererat.
Tänk på det här: Säkerställ att
det verkligen är den riktiga kunden som gjort beställningen.

2. ID-kapning mot företaget

n En bedragare skickar in ändringar i styrelsen till Bolagsverket, som ändrar uppgifterna i
bolagsregistret.
Det är då fritt fram för bedragaren att företräda bolaget i alla

5. Utpressningsmail

typer av sammanhang.
Det som främst brukar hända
är att varor beställs, som levereras till ett annat ställe, som i
exemplet ovan.
Tänk på det här: För att snabbare upptäcka kapningsförsök
rekommenderar Bolagsverket företag att skaffa digital brevlåda,
istället för att hantera papper. På
Bolagsverkets hemsida kan man
läsa vad företag ska göra om de
blivit kapade.

3. Interna bedrägerier

n Även anställda i företaget kan
göra sig skyldiga till bedrägerier.
Det kan exempelvis handla om
felaktiga utbetalningar eller varor
som medvetet och felaktigt beställts av anställda för eget bruk.

4. VD-bedrägerier

n Ett VD-bedrägeri innebär att
en bedragare utger sig för att
vara ett företags VD. Den falska
Vd:n skickar ett mejl till en annan person på företaget och ber
denna göra en överföring på en
stor summa pengar till ett konto.

n Under det senaste året har
utpressningsmail blivit allt
vanligare.
Det handlar då om skadlig kod
som skickas ut via mail till ett
stort antal mottagare och den/de
mottagare som öppnar mailet eller länken får den skadliga koden
placerad i sin dator.
Koden gör att man inte kan
komma åt dokument och andra
filer på datorn.
För att man ska kunna öppna
dokumenten igen krävs att man
för över pengar till utpressarna,
ofta i valutan Bitcoin för att
försvåra spårningen.
Tänk på det här: För att minska
risken för utpressningsmail bör
alla på företaget fått information/
utbildning om risker med att
öppna okända mail.

6. Bluffakturor

n Det vanligaste är att bedragare
skickar ut så kallade bluffakturor
till diverse företag och chansar
på att få betalt. Några varor eller
tjänster har aldrig beställts, men
företagen riskerar ändå att betala
bluffakturorna kanske på grund
av dålig kontroll och hög arbetsbelastning.
Tänk på det här: Huvudregeln
är – har du inte beställt något,
bestrid fakturan direkt!

Polisanmäl
alla bedrägerier!

n Många företag väljer att inte
polisanmäla bedrägerier av olika
anledningar. Det är dock viktigt
att göra en polisanmälan för att
polisen ska kunna se och prioritera de brott som sker.
Tänk på det här: Även om inte
just er anmälan blir utredd, kan
det leda till att brottslingarna
stoppas i ett annat ärende. ■

Nyheter
nyhet

Ny lösning för servicenycklar
med Traka V-touch
■ Traka presenterar ny lösning
från hantering av decentralise
rade service-eller reservnycklar.
Detta mindre skåp är anpas
sat för att smidigt smälta in i
miljön och möjliggöra tillgäng
lighet av nycklar säkert place
rade i verksamheten. Istället
för att servicepersonal eller
underentreprenörer måste åka
till ett centralt kontor kan de
direkt åka till fastigheten för
jour eller planerade arbeten.
Resultatet blir snabbare
åtgärdande av fel, högre sä
kerhet kring nyckelhanteringen
och minskade kostnader för
fastighetsägarna. Dessutom
sparar man på miljön med
mindre bilåkande.
Det senaste nyckelskåpet
från Traka kan som de tidigare
skåpen även de administreras
både på skärmen som offline
eller online via programvaran

Traka Web

som möjliggör nyckeladminis
tration via laptop, läsplatta
eller telefon. Det ger en säker
och stabil lösning som klarar
av både ström avbrott och
nätverksproblem. Skåpen är
enkla att hantera via inbyggd
skärm och inloggningen sker
via kortläsare, för exempel
vis ID06 kort, eller personlig
PIN-kod.
Traka V-touch rymmer fem
nyckelknippor som sitter sä
kert med låsta nyckelpositio
ner och robust nickelpläterad
ifob. Designen är diskret med
dold nyckellucka och använ
darvänlig tydlig touchskärm.

produktnyhet

SALTO Systems lanserar
nya smalprofilläsare
och inbyggnadsläsare
■ Nu har SALTO Systems
utökat sitt läsarsortiment
med en inbyggnadsläsare och
en smalprofilläsare. SALTO
smalprofil-läsare har desig
nats främst för till exempel
hissar, skjutdörrar, grindar eller
smalprofildörrar där det inte
finns tillräckligt utrymme för
SALTO standard väggläsare.
SALTO Inbyggnadsläsare
är designade för att kunna
integreras i tredjepartslä
sare såsom porttelefoner,
hisspaneler, entrékors eller för
diverse relästyrningar. Den går
att beställa med svart eller
vit kapsling, har akustisk och
optisk signalering.

– SALTO inbyggnadsläsare
och smalprofilläsare kom
pletterar vårt sortiment och
passar för accesspunkter där
det finns behov av att styra
elektriska enheter, eller för in
byggnad och integration med
andra system såsom porttele
foner eller hissar, säger Marc
Handels, CMSO och tillägger:
– Vi jobbar kontinuerligt
med att utvidga vår produkt
portfölj för att kunna erbjuda
den mest kompletta lösningen
för passerkontroll och dessa
båda nya läsare fyller en viktig
funktion i SALTO elektroniska
låsplattform.

personalnytt

ASSA ABLOY Entrance
Systems får ny marknadschef

■ Sedan i somras axlar nu
Henrik Paulsson rollen som
marknadschef för den svens
ka verksamheten för Assa
Abloy Entrance Systems.
– Det här är en väldigt in
spirerande utmaning och det
känns riktigt kul att få jobba
med det starka varumärke
som ASSA ABLOY är, säger
Henrik Paulsson.
Paulsson kommer närmst
från rollen som marknadschef
för passerkontrollföretaget
RCO Security. Han har en bak
grund som journalist och har
tidigare bland annat arbetat
på tidningsredaktioner och
PR- och reklambyrå. Förutom
sin nya roll som marknads
chef för Entrance Systems
tar Paulsson även plats i
bolagets ledningsgrupp.

Lands
chef för
Assa Abloy
Entrance
Systems
Olof
Aurell om
nyrekryte
ringen:
– Vi behöver bli bättre på
att nå ut till marknaden i alla
kanaler och öka medveten
heten kring ASSA ABLOY:s
automatiska entrélösningar
för byggnaders framsida,
baksida och insida. Med
Henrik på plats har vi nu alla
möjligheter till detta och med
hans breda kompetens kom
mer vi nu kunna ta ytterligare
kliv framåt, säger Olof Aurell,
landschef för ASSA ABLOY
Entrance Systems Sverige.

produktnyhet

Nya skyddshuvar till
kortläsare och porttelefoner
■ Nu har LåsTeam tagit fram
skyddshuvar till kortläsare och
porttelefoner. Fokus har varit
att skapa skyddshuvar med
bra passform och kvalitet.
Genom att montera på en
skyddshuv till kortläsaren/
porttelefonen så förlänger
man produktens livslängd
samtidigt som man höjer
standarden på installationen.
Samtliga skyddshuvar har
förborrade hål för kabel och
packningar till skruvhål.I nulä
get har LåsTeam skyddshuvar
till följande kortläsare: Axema

Kortläsare A66/A04, Assa
Kodlås 22CL, Assa Kortläsa
re 6485 m.fl., Assa Pando
Secure, Assa Porttelefon
ECP30/35, Aptus Kortläsare
öppna 1100/1500, Aptus Port
telefon Ringa 1707.
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SLR

SLR startar PRAO-projekt

PRAO är en viktig del
i elevernas studie- och
yrkesval, från och med
höstterminen 2018 har
Riksdagen tagit beslutet att
PRAO – praktisk arbetslivs
orientering – blir obligatorisk
i grundskolan i Sverige.
SLR ser möjligheten att
använda prao-konceptet för
att möta branschens stora
rekryteringsbehov.
TORBJÖRN HELLMAN, ANSVARIG FÖR
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN PÅ SLR

R

iksdagen har beslutat att kopplingen
mellan skola och arbetsliv ska stärkas
genom att grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao.
I grundskolan ska prao omfatta minst tio
dagar sammanlagt från och med årskurs 8.
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Prao – en viktig del
i elevernas studie- och yrkesval

Prao ger eleverna en särskild möjlighet att
få konkret erfarenhet av olika yrken, samt
en inblick i de förutsättningar och krav som
finns i arbetslivet.
Prao kan vara en av flera aktiviteter som
bidrar till att fler elever väljer att utbilda sig
till låssmedsyrkena. Unga människor har
svårt att skaffa sig bild av arbetsmarknaden.
Detta beror bland annat på att eleverna
i grundskolan inte kommer i kontakt med
arbetslivet på ett konkret sätt.
Av rapporten ” Vägval för vägledning”
som nyligen har publicerats av Västsvenska
Handelskammaren framgår att:
”God kännedom om arbetsmarknaden
är avgörande för att elever ska kunna göra
välgrundade val inför framtiden. En väl
fungerande studie- och yrkesvägledning som
hela skolan tar ansvar för har potential att
stärka ungas studiemotivation, väcka intresse
för olika typer av yrken och minska risken
för felval.”

Prao – ett sätt för SLR att göra yrket känt

För att kunna möta branschens stora rekryteringsbehov planerar SLR att ta fram modeller
för vägledning till branschens yrken. Väg-

ledningsmodellen som planeras kommer att
innehålla följande punkter:
• Verklighetsbaserade produktionsprojekt
• Plan för PRAO
• Vägledande informationsmaterial
SLR vill medverka till att utveckla arbetssätt för yrkesvägledning i skolan och härigenom kunna synliggöra utbildningsvägar för
hantverksyrken i allmänhet och låssmedsyrken i synnerhet.
Genom att utveckla verklighetsbaserade
produktionsprojekt kopplade till undervisningen olika ämnen i skolan så kan eleverna
få en helhetsbild av ett hantverksyrke på
ett naturligt sätt. Skolans undervisning kan
då medverka till att öka elevernas intresse
för hantverksyrken, inte minst då det gäller
att främja rekryteringen av kvinnor till
hantverksyrken.
Till de verklighetsbaserade produktionsprojekten hör en plan för prao och ett
vägledande informationsmaterial. Tanken är
att de elever som visar intresse för hantverksyrken skall få möjlighet att genomföra prao
vid ett av SLR:s medlemsföretag. Elevens
genomförda prao-period bör också följas upp
av vägledare enligt respektive skolas plan för
studie-och yrkesorientering. ■

Nyheter
nyhet

SäkerhetsBranschen partner
till TV-programmet Efterlyst
FOTOGRAF ÄR JOHNNY WOHLIN/TV3

nyhet

Ny kamerabevakningslag
■ Den 1 augusti trädde den
nya kamerabevakningslag
(KBL) i kraft. Genom den nya
lagen förbättras möjligheterna
att använda kamerabevakning
samtidigt som integritets
skyddet förstärks. Regleringen
anpassas också till de nya
EU-reglerna om dataskydd.
Men den nya lagstiftningen
är inte helt lätt att tolka och

kan kännas som snårig mark
för många. Därför har Säker
hetsBranschen, som SLR är
delbranschförening i, arbetat
fram en kompletterande
vägledning som bland annat
ger en god överblick över
rättsläget. Vägledningen finns
både som broschyr och digital
nedladdningsbar version på
www.sakerhetsbranschen.se

nyhet

Öbergs i Helsingborg firar 80 år!
■ Historien om Öbergs Lås &
Nycklar börjar redan 1938, då
verksamheten startade upp
under namnet Radio-Centra
len. På den tiden låg buti
ken i det nu rivna huset på
Gasverksgatan 33 i Helsing
borg. När sedan Herr Öberg
tog över butiken bytte man
också namn till Öbergs Lås &
Nycklar.
År 1963 tog i sin tur Sigvard
Rundqvist över, men fick lova
att inte ändra namnet. Därför
hade han bara till ”Eftr” och
än idag heter man Öbergs Lås
& Nycklar Eftr. År 1978 revs
huset på Gasverksgatan 33
och man flyttade in i nya loka
ler på nr 25 på samma gata. År
1984 började Håkan Johnsson
arbeta på Öbergs och år 2004
köpte han också företaget.
Två år tidigare kom ytterligare
en Håkan, Håkan Jönsson in i
bilden. Den senare Håkan köp

■ I slutet av augusti var äntligen
Efterlyst återigen tillbaka i TV-ru
tan. Till mångas glädje är Hasse
Aro, som vi också har ynnesten
att ha som stående krönikör i
Säkerhetsinstallatören, tillbaka
som programledare för det hyllade
kriminalprogrammet.
Men nypremiären är inte som
vilken som helst, den här gången
har SäkerhetsBranschen fått
möjligheten att vara partner till
programmet. Att Säkerhets
Branschen slutit avtal med
TV-programmet var en nyhet som
först annonserades ut under som
marens Almedalsvecka i Visby.
Så här säger Hasse Aro om
samarbetet:

– Vi är glada över att Säker
hetsbranschen valt att stödja
oss i vårt arbete. Med sin
kunskap och sitt nätverk tror
jag de blir en viktig samarbets
partner för oss. Branschen är ju,
vid sidan av polisen, en av de
viktigaste aktörerna att bekäm
pa brott.
SäkerhetsBranschens roll
i programmet blir alltså att
utifrån sin bredd bidra med kun
skap och expertis inom aktuella
ämnen så som inbrott, tillträde,
kameror, larm och larmcentraler.
Efterlyst har tidigare även haft
Stöldskyddsföreningen som
partner och det samarbetet fort
sätter under höstens program.

nyhet

Great Security öppnar nytt i Malmö
te 2010 halva företaget. Och
nu i år firar man alltså 80 år i
branschen och 40 år i samma
lokaler på Gasverksgatan 25.
På frågan om hur det känns
att vara jubilarer svarar Håkan
och Håkan, även kallad Uffe
så här:
– Vi känner oss stolta över
att vi är fjärde generationen,
trots att vi alla inte är släkt
med varandra.
Både Håkan och Uffe tror
att nyckeln till ett långt
företagande inom branschen
handlar om ärlighet, att alltid
ha en hög servicegrad och
noggrannhet.

■ Nyligen slog Great Security
upp sina portar till ett nytt
regionkontor och butik i Mal
mö. Även huvudkontoret har
flyttat med ner till Malmö. I
samband med att man utökar
sin verksamhet med större bu
tik i Bulltofta rekryterar man
också ett 10-tal nya medarbe
tare, allt från säkerhetstekni
ker till personal inom ekonomi
och försäljning.
När rekryteringen är klar
kommer det innebära att
ungefär 25 personer kommer
utgå från det nya huvudkon
toret som alltså även kommer
fungera som regionkontor
för verksamheten i syd. VD

Patrik Forsberg berättar att
flytten till Malmö också skapar
förutsättningar för vidare
expansion.
– I grund och botten ser
vi att Skåne och sydvästra
Sverige är en stor tillväxtmark
nad för oss, en intressant del
av Sverige, men på längre sikt
är det klart att närheten till
Danmark också är spännande,
förklarar han.
Vidare menar Patrik att
placeringen av det nya huvud
kontoret i södra Sverige också
ger en större synlighet, detta
eftersom man redan har en
god närvaro i både Stockholm
och Göteborg.
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Vi är Sveriges ledande
Alla SLR:s medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev, har en bred
utbildning och ett gediget kunnande. Medlemsföretagen finns över hela landet
och din närmsta säkerhetspartner hittar du här. Våra etiska regler och krav på
Mästarbrev, garanterar en god service till mycket hög kvalitet.
ALINGSÅS
BANDHAGEN
BODEN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BROMMA
BROMMA
DANDERYD
EKSJÖ
ENKÖPING
ESKILSTUNA
FALKENBERG
FALKENBERG
FALKÖPING
FARSTA
FINSPÅNG
FLEN
GNESTA
GUSTAVSBERG
GÄLLIVARE
GÄVLE
GÄVLE
GÄVLE
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
HALMSTAD
HALMSTAD
HANDEN
HANINGE
HAPARANDA
HELSINGBORG
HELSINGBORG
HELSINGBORG
HUDDINGE
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN

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

SLR Auktorisation

www.alas.se
www.bergslas.se
www.lassmedboden.com
www.lasochsakerhet.se
www.directlarm.se
www.lasteam.se
www.alvikslas.se
www.brommalas.se
www.tabylas.se
www.optimera.se
www.certego.se
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.skrealas.se
www.vadsbo.se
www.farstalas.se
www.nyckelkedjan.se
www.certego.se
www.punctumlas.se
www.laslarmteknik.se
www.lasab.se
www.certego.se
www.lascity.se
www.nyckel.nu
www.gbglas.se
www.lafalas.se
www.lasetgbg.se
www.lasinvast.se
www.lassmeden-sa.se
www.lasspecialisten.com
www.martinmattsson.com
www.nokas.se
www.safeteam.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.sodravagenslas.se
www.halmstad-lasservice.se
www.las-larm.com
www.lashornan.se
www.haningelas.se
www.nokas.se
www.las-trygghet.se
www.obergs.com
www.las-arne.se
www.lastjanst.com
www.bysmeden.se
www.certego.se
www.vastbergalas.se

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?

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

Nylunds Lås AB
Vällingby Låsservice AB
Hässleholms Låssmed AB
Allans Lås & Larm AB
Sickla Låsteknik AB
Järfälla Låsservice, AB
Norrlås, AB
Yxhage Lås & Europalarm AB
WB Lås AB
Nokas Lås-Aktuellt (filial)
Ekbergs Låsservice eftr AB
Karlskrona Låsservice AB
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
Bysmeden Lås AB (filial)
Låssmeden i Kramfors AB
Citylåset AB
Certego AB (filial)
Låsmästarn i Värmland AB
Certego AB (filial)
Kungsbacka Lås & Säkerhet
Sotenäs Låsservice AB
Certego AB (filial)
Lerums Lås & Larmservice, AB
Lidingö Lås & Larm AB
Vadsbolås AB (filial)
Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB
Lås & Nycklar i Linköping AB
Certego AB (filial)
Luleå Låskonsult, AB
All-Round Låsservice AB
Certego AB (filial)
Great Security Sverige AB (filial)
Norrskydd AB (filial)
AB Allmänna Lås i Limhamn
Bengtssons Låsservice AB
Låscentralen E. Borgström AB
Nokas Lås-Aktuellt, AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Safeteam Lås-Borgström AB
Certego AB (filial)
Mälardalens Säkerhetscenter AB
Vadsbolås AB
Säkerhetstjänst i Markaryd AB
Axet Lås i Mjölby AB
Certego AB (filial)
Nyckellås AB
Mölndals Låsservice AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)

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

www.nylundslas.se
www.vallingbylas.se
www.hlmlassmed.se
www.allanslas.se
www.sicklalasteknik.se
www.jarfallalasservice.se
www.norrlas.se
www.yxhage.se
www.wblas.se
www.nokas.se
www.ekbergslas.se
www.kna-las.nu
www.certego.se
www.certego.se
www.certego.se
www.bysmeden.se
www.lås-smeden.se
www.citylaset.se
www.certego.se
www.lasmastarn.se
www.certego.se
www.lasochsakerhet.se
www.sotenaslas.se
www.certego.se
www.lll.se
www.lidingolas.se
www.vadsbo.se
www.lasochnycklar.se
www.certego.se
www.lulealaskonsult.se
www.allroundlas.com
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.norrskydd.se
www.allmannalas.se
www.bengtssonslasservice.se
www.lascentralen.se
www.nokas.se
www.safeteam.se
www.lasborgstrom.se
www.certego.se
www.vadsbo.se
www.sakerhetstjanst.se
www.certego.se
www.molndalslas.se
www.safeteam.se

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

Vad är ISO 14001?

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

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

IT Installationsteknik Sverige AB
Nacka Lås & Larm AB
Lås & Nycklar i Norrköping AB
Låssmeden i Norrköping AB
Norrköpings Låsverkstad AB
Nyckelkedjan, AB
Certego AB (filial)
Norrtälje Låsservice AB
Spaak Säkerhet AB
Nybro Lås AB
Punctum Lås & Larm AB (filial)
Södertörns Lås AB
Sjögrens Lås & Brandskydd AB
Norrskydd AB (filial)
Vadsbolås AB (filial)
Stanley Security Sverige AB
Axlås Solidlås AB (filial)
Vadsbolås AB (filial)
Gerts Lås & Larm AB
Norra Stationen Lås & Larm AB
Sollentuna Lås (filial)
Råsunda Låsservice AB
Spånga Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Axlås Solidlås AB (filial)
Axlås Solidlås AB
Begelås, AB
Corells Lås AB
Hornsplans Lås AB
Karla Låsservice AB
Kungsholms Låsservice AB
Kungslås AB
Lindells Låsservice AB
Låsborgen AB
Låscentrum AB
Låskomfort AB
Låskompetens i Stockholm AB
Låsmakarna AB
Låsman AB
Låssmeden FGJ AB
Låssnabben AB
Låsteam AB (filial)
Nybergs Lås AB
Punctum Lås & Larm AB (filial)
S:t Erik Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Stockholms Låsservice City AB
Storstadens Lås HB
Söderlås vid Ringen AB
Södermalms Lås AB

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

www.it-s.se
www.nll.nu
www.lasonycklar.se
www.lassmeden.se
www.norrkopingslasverkstad.se
www.nyckelkedjan.se
www.certego.se
www.ntjlas.se
www.spaaksakerhet.se
www.nybrolas.se
www.punctumlas.se
www.sodertornslas.se
www.sjogrenslas.com
www.norrskydd.se
www.vadsbo.se
www.stanleysecurity.se
www.axlassolidlas.se
www.vadsbo.se
www.gertslas.se
www.abatronic.se
www.vallentunalas.se
www.rasundalas.se
www.spangalas.se
www.safeteam.se
www.axlassolidlas.se
www.axlassolidlas.se
www.begelas.se
www.corellslas.se
www.hornsplanslas.se
www.karlalas.se
www.kungsholmslas.se
www.kunglas.se
www.lasborgen.se
www.lascentrum.se
www.laskomfort.se
www.laskompetens.se
www.lasmakarna.se
www.lasman.se
www.lassnabben.se
www.lasteam.se
www.nybergslas.se
www.punctumlas.se
www.stlas.se
www.safeteam.se
www.sthlmslas.se
www.storstadenslas.se
www.soderlas.se
www.sodermalmslas.se

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

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

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

www.certego.se
www.laspunkten.se
www.punctumlas.se
www.byggbeslag.se
www.lasomaskin.se
www.nokas.se
www.axlassolidlas.se
www.certego.se
www.isgrens.se
www.dalek.se
www.tyresolas.se
www.enstalas.se
www.tabylas.se
www.rikstvaanslas.com
www.safeteam.se
www.norrskydd.se
www.byggbeslag.se
www.certego.se
www.punctumlas.se
www.vasbylas.se
www.certego.se
www.lsim.se
www.botkyrkalas.se
www.vallentunalas.se
www.greatsecurity.se
www.lasserviceivbg.se
www.lasochnyckelservice.se
www.glasolas.se
www.visbylas.se
www.garantilas.se
www.varnamolasservice.se
www.lundkvistlas.se
www.certego.se
www.protectyou.se
www.lascenter.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.skanelas.se
www.lashuset.se
www.axet-las.se
www.lassakerhet.se
www.certego.se
www.norrskydd.se
www.lasteknik.com
www.gardinpersson.se

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 kal�
lad tredjeparts
certifiering.

exma.se

exma.se

Hantera ditt lås med
Iphone eller Android
Enkel, nyckelfri hantering och
administration direkt med mobilen.
Besök vår monter A08:48 under Skydd 2018
så berättar vi mer, välkommen!

Det svensktillverkade låssystemet

Trådlös bevakning
av utrymningsvägar
Duo Alarm - ett fristående system
som övervakar obehörig passage.
Besök vår monter A08:48 under Skydd 2018
så berättar vi mer, välkommen!

Det svensktillverkade låssystemet

Först med det senaste?
Följ oss på sociala medier!
Sök på SLR Lås och Säkerhet
på Facebook & Instagram

Annonsera här!
Genom att annonsera i tidningen syns ni inte
bara i tryck, utan även i vår digitala utgåva!
Utöver alla företag inom SLR distribueras Säkerhetsinstallatören
även till säkerhetsansvariga inom stat, kommun, landsting,
säkerhetsansvariga oavsett bransch, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, hotell, byggarkitektfirmor, polisen, försäkringsbolag
m.fl.
Säkerhetsentreprenörer & Auktoriserade Låsmästarföretag

Säkerhets

installatören

Kontakta
ebbe.svensson@slr.se
eller slå en signal till
08-7214053 för mer info!

Ni vet väl om att vi säljer
Kassaskåpsverktyg
och har

KASSASKÅPSNYCKELTILLVERKNING
Ring 070-261 20 80

om inte besök vår hemsida
www.lasspecialisten.com
Under
/Produkter/värdeförvaring/verktyg

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

Nokas Låsteknik i GBG AB
Box 7058
402 31 Göteborg

Besöksadress: Första Långgatan 18

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

SKÅP ÄR VÅR PASSION!
Er partner för säker förvaring

Ett stort sortiment av säkerhetsskåp
med flexibla inredningslösningar

SSF 3492

Säkerhetsskåp

EN 14450 S2
Brandskydd
Stöldskydd

RFID-läsare för framtidssäkra
säkerhetssystem;
hållbara, säkra och lättanvända.
Nu också med
mekaniska knappar.

Stöldskyddskåp S2
Det moderna alternativet till
det klassiska kassaskåpet,
med eller utan brandskydd.

Mer om Idesco RFID-läsare: www.idesco.fi/sv

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

Krysset

Var med & tävla!

Vinnarna och lösningen till nr 2-2018

■ Var med och tävla om en Trisslott
och få chansen till en storvinst! Tre
vinnare får varsin Trisslott hem
skickad i brevlådan.

■ Stort grattis säger vi till följande tre som
får varsin Trisslott: Annika Enbom, Enköping,
Per Henriksson, Linköping och Jan Henriks

Rolig tävling – så gör du

Lös krysset ovan. Mejla svarsraden i
de blå fälten tillsammans med ditt
namn, adress och mejladress till:
info@slr.se
I ärendefältet i mejlet skriver du
Kryss 3/2018. Du kan också skicka in
ditt tävlingsbidrag.
Skriv ner svarsraden i de blå fälten
tillsammans med ditt namn och
adress på till exempel ett vykort och
skicka det till:
SLR, Granviksliden 2, 435 35 Möln
lycke.
Den 22 november 2018 är sista
tävlingsdag. Lösningen och vinnar
na presenteras i nästa nummer av
Säkerhetsinstallatören.
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son, Gräsmark.
Redaktionen håller tummarna för än mer
tur med lottvinsterna!

GO!
Med vårt smarta startpaket är det
enkelt att komma igång med
ett modernt passersystem

Aldrig har det varit lättare att öppna dörrar

POSTTIDNING B
SLR
Granviksliden 2
435 35 MÖLNLYCKE

AirKey – smarttelefonen är nyckeln
AirKey är lika mångskiftande som våra kunders behov.
Med AirKey skickas nycklar via nätet. Sekundsnabbt och var som helst i världen.
Uppgifter är alltid säkert lagrade i EVVA:s ultrasäkra datacenter.

www.evva.com

