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Säkerhetsdagen
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”Kan du tänka dig
ta över Efterlyst?”
UTRULLNING AV 5G

5G - En inte helt
riskfri revolution
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”Värre ta in anställd
från annat företag”

SLR är en del av

Teknik så smart att
den inte syns
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SLR:s opinionsbildning
- behövs den?
I MÅNGA SAMMANHANG EFTERFRÅGAR

JAG HAR FRÅGAT FREDRIK HUR HAN

SLR-medlemsföretagens kunder, kravställare och samarbetspartners en tydlig
varudeklaration på vad SLR-medlemsföretagen gör och kan. En viktig pusselbit,
förutom kompetens och seriositet, är
mjuka frågor som behöver kommuniceras
till berörda intressenter.
är inte helt lätt och kräver ofta stöd av
specialister inom området.
SLR som delbranschförbund är medlem i Föreningen Säkerhetsbranschen,
där jag som SLR:s ordförande även arbetar i styrelsen.
Som ett led i vår ambition att kommunicera branschspecifika opinionsfrågor
har delbranschföreningarna tillsammans
med Säkerhetsbranschen gemensamt
beslutat att finansiera en ny tjänst som
analyschef.

uppfattar SLR:s frågeställningar och hur
han tänker driva frågorna.
”Det här är självklart viktiga frågor. Vi
har redan varit ute i bland annat Sveriges
tyngsta näringslivstidning Dagens Industri och argumenterat för bakgrundskontroller och SLR:s sak.”
Fredriks filosofi är sakupplysning och
han förklarar att det är ett långsiktigt
arbete.
”I grunden handlar det om att upplysa
både politiker och allmänhet om hur det
ligger till och vilka behov som finns. Vi
lever samtidigt i ett samhälle med informationsöverflöd, så det låter sig inte göras
i en handvändning.”
Här delar jag Fredriks uppfattning och
inställning. Min egen erfarenhet är också
att politisk påverkan alltid är ett maratonlopp. I slutändan finns dock mycket
att vinna.

FREDRIK KÄRRHOLM HAR EN GEDIGEN

VAD GÖR DÅ SLR FÖR ATT STÄRKA VÅR

bakgrund i politiken, journalistiken och
polisen. Sedan i början på sommaren har
han varit verksam som analyschef hos
Säkerhetsbranschen (SLR mfl.).
SLR och övriga branschförbund
påverkar de frågor Fredrik kommer att
arbeta med.

egen auktorisation? (Stärkt auktorisation
ger ammunition till Fredrik för det påverkansarbete som skall genomföras.)
SLR:s auktorisationsråd har kommit långt i arbetet med regelverk och
sakinnehåll för den uppföljande och
lärande-kontroll som kommer att ske
ute hos medlemsföretagen. I syfte att
stärka auktorisationens innehållsdeklaration kommer SLR årligen genomföra
egenkontroller och stickprovskontroller
för att säkerställa att medlemsföretagen

SAKLIG OCH KORREKT KOMMUNIKATION

SLR HAR VALT ATT PRIORITERA FÖLJANDE
FRÅGOR:

- Stärkt SLR-auktorisation
- Stärkt bakgrundskontroll

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

uppfyller aktuella medlemskrav vad avser
kompetens, kvalité, lokaler och ekonomi.
SLR erbjuder verktyg i form av utbildningar, såväl fysiska som digitala, med
syfte att underlätta för medlemsföretagen
att klara kompetensutvecklingskraven för
befintlig personal. SLR arbetar intensivt
även för att säkerställa kompetensförsörjningskraven ute hos medlemsföretagen
(dvs. se till att nya personer får relevant
utbildning och söker sig till vår bransch).
Kompetensförsörjningsarbetet är
långsiktigt och riktar in sig på SLR-yrkesintroduktionsutbildning, vuxenutbildning och gymnasieutbildningen.
I BÖRJAN AV SEPTEMBER ARRANGERADE

Säkerhetsbranschen en mycket uppskattad informationsdag med inriktning på
säkerhetshoten i vårt samhälle. Kopplingen mellan olika intressenter såsom-säkerhetsbranschen-polisen-politiken-medborgarna belystes med ambitionen att
skapa ett tryggare samhälle. Rapport från
Säkerhetsdagen finns att läsa på sidorna.
Önskar er en fin höst! Kanske kan jag till
och med säga: Vi ses till hösten! – för nu
när restriktionerna lättat kommer
jag åter äntligen kunna besöka
våra medlemsföretag.

Håkan Dosé
Ordförande i SLR

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

www.dormakaba.se
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Välkomna på våra
automatikutbildningar
hösten 2021

UR INNEHÅLLET:

35

Vi arrangerar utbildningar som är både
praktiska och teoretiska och anpassar sig
för montörer, projektledare, konstruktörer
eller liknande där vår personal guidar och
svarar på era frågor. För mer info vänligen
kontakta info@axsnordic.com.
axsnordic.com/vara-produktutbildningar/

MARKUS LATHINEN

”Juridiken
ivägen för
kamerabevakning?”
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Låsföretagen som går i
generationer

Halvsida stående
95x255 mm

TRENDER

22

Dinbox vd om
alltmer digitala
trapphus

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

iLOQ är marknads- och
teknikledande inom
digital behörighetshantering.
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Halvsida stående
95x255 mm
September
Göteborg
Norrköping
Stockholm

23/9
28/9
30/9

SW300 & ED100/250
ED100/250 (halvdag)
SW300 & ED100/250

Oktober
Sundsvall
Malmö
Göteborg
Stockholm

6/10
12/10
18/10
21/10

SW300
SW300
SW200
SW200

&
&
&
&

ED100/250
ED100/250
ED100/250
ED100/250

November
Umeå
Luleå
Göteborg
Stockholm

9/11
11/11
18/11
25/11

SW300
SW300
SW300
SW300

&
&
&
&

SL510
SL510
SL510
SL510

December
Örebro
Karlstad
Växjö

1/12
2/12
8/12

ES200 & ED100/250
ES200 & ED100/250
ES200 & ED100/250

Ansvarig utgivare: Benny Jansson. Epost: benny.jansson@slr.se. Ordförande: Håkan Dosé. Epost: hakan.dose@slr.se.
Redaktör: Victoria E. Kiss Nylund. Epost: victoria.kiss-nylund@slr.se Prenumeration: kansli@slr.se. Annonser: Ebbe Svensson.
Epost: ebbe.svensson@slr.se. Repro & layout: SLR Service AB. Omslagsfoto: SäkerhetsBranschen/Thomas Johansson.
Tryck: V-TAB, Vimmerby 2021. Upplaga: 10 500 ex. ISSN 2001791X. Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, bildades 1955 och är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna.
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Kontakta oss så
berättar vi mer.
sweden@iloq.com
08-650 72 00
www.iLOQ.com

031-780 59 00
info@axsnordic.com
axsnordic.com
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Säkerhetsbranschens styrka ligger
i tekniken
Efter nästan exakt 1,5 år utan några branschevenemang i pandemins spår, gick
det att ta på förväntningarna inför Säkerhetsdagen som anordnades av Föreningen Säkerhetsbranschen. I publiken satt cirka 200 väl utspridda och tillika
spända branschpersoner. Under devisen nytta, nöje och nätverk, synades ämnet
säkerhet i sömmarna. Förutom storslagna talarnamn inom polisen och politiken,
pratades det även om certifieringens betydelse för branschen och värdet av ett
bra upphandlingsarbete.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: SÄKERHETSBRANSCHEN/THOMAS JOHANSSON

Det var många som hade törstat efter att
fysiskt få delta på en branschdag som
denna. Under Säkerhetsdagen dryftades,
föga förvånande, begreppet säkerhet. Det
vreds och vändes på dess innehåll och
betydelse både ur polis- och politikerperspektiv. Först ut var Johan Olsson, chef
för polisens operativa avdelning och därefter talade Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Tidigare statsminister
Fredrik Reinfeld avslutade förmiddagen
med att ta fasta på de lite mjukare värdena som utgör begreppen säkerhet och
trygghet. Dagen toppades med mingellunch, en snabbspolad whiskeyprovning
med Steffo Törnquist, middagsbankett
och kvällsunderhållning som utgjordes
av Robin Paulsson, allt enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att
minimera smittspridning. Ett handsprittätt och distanstagande evenemang med
andra ord.
Chefen för polisens operativa avdelning, Johan Olsson, satte ribban högt
när han först ut bland talarna klargjorde

vilken roll säkerhetsbranschen kan ha i
dagens brottsbekämpning. Han pekade
på att frågor som tidigare varit ganska
långt ner på politikernas listor nu hamnat
högt upp på den politiska agendan.
Givetvis talade han om säkerhets- och
trygghetsfrågorna. Enligt Johan Olsson
är den största säkerhetsutmaningen i Sverige idag den organiserade brottsligheten

”Det finns inget
brödraskap egentligen,
det finns bara en ganska
ond bråd död!”
och hur den utnyttjar strategiska sårbarheter i samhället. Bristande integration,
digitalisering och en mer lättillgänglig
narkotikaförsäljning, samt ökad rörlighet
av människor, är exempel på sådant som

banar väg för de kriminella. Men det
finns ljusglimtar.
Samhället har mer resurser än brottslingarna, det har också gemenskap och
trygghet och känslan av något större som
brottslingarna inte har, förklarade Johan
Olsson och lade till att myten om brödraskapet inte är särskilt långlivad.
”Det finns inget brödraskap egentligen, det finns bara en ganska ond bråd
död”, sa han vidare.
För att göra samhället tryggare krävs
fler poliser, det var Johan Olsson, likt
resten av poliskåren uttryckt, helt överens
om. Men han uttryckte också att det
krävs mer pengar.
Polisen måste investera i mer teknik,
förklarade han och menade att teknik är
en del av lösningen. Det var också den
uppmaningen han ville skicka med till
politiken. Det är alltså i teknikfrågan
säkerhetsbranschen kliver in i brottsbekämpningen. Något också Ebba Bush och
Fredrik Reinfeldt tog fasta på (mer
om det kan ni läsa längre fram).
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021
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”Det finns skäl att utreda
frågan noggrant”

Säkerhetsinstallatören ställde
några extra frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba
Busch.

På plats för att tala om certifieringens
betydelse för branschen fanns Christian
Plamboeck, affärsområdesansvarig från
Svensk Certifiering. Christian menade att
relevant branschcertifiering ger tyngd åt
verksamheten. Publiken fick också höra
två andra eftermiddagsföreläsningar av
advokaten Max Florenius och den biträdande juristen Sandra Kallin, som också
de belyste hur man skapar ett mervärde
i sitt företag, i det här fallet genom att
vässa kunskaperna för att lyckas med
offentliga upphandlingar. Max Florenius
gick även igenom relevanta delar av säkerhetsskyddslagen och hur den påverkar företag i branschen. Under kvällens
middag delade man för första gången
någonsin ut Stora säkerhetspriset, som
gick till Lennart Alexandrie (syns i bilden
till höger), grundare av AR Media. Läs intervjun med Ebba Busch på nästa sida. På
kommande uppslag finner du intervjun
med Fredrik Reinfeldt.
8
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VARFÖR HAR DU VALT ATT MEDVERKA PÅ
FÖRENINGEN SÄKERHETSBRANSCHENS
SÄKERHETSDAG?

– Det är avgörande att politiken och
säkerhetsbranschen samarbetar för att
vi ska kunna vända den trygghetskris vi
befinner oss i.

”Det är avgörande att
politiken och säkerhetsbranschen samarbetar
för att vi ska kunna
vända den trygghetskris
vi befinner oss i.”

VAD STOD I FOKUS NÄR DU TALADE UNDER
SÄKERHETSDAGEN?

– Jag pratade om politikens misslyckande med tryggheten, kriminaliteten
och säkerhetsfrågor i allmänhet. Jag
tog också upp ett par frågor som ligger
inom säkerhetsbranschens områden,
som kameraövervakning och behovet av
bakgrundskontroller.
FRÅGOR SOM BERÖR TRYGGHET OCH
SÄKERHET HAR DE SENASTE ÅREN BLIVIT
ALLTMER RELEVANTA OCH AKTUELLA,
ÄVEN FÖR GEMENE MAN – VARFÖR TROR
DU ATT DET ÄR SÅ?

– För att man helt enkelt möter
otryggheten i sin egen vardag. Oron för
att vara ute ensam skjuter i höjden. Allt
fler utsätts för sexualbrott. Gängkriminella kontrollerar vissa områden och vi är
värst i Europa vad gäller skjutvapenmord,
skottlossningar och bomber. Det är klart
att folk blir otrygga. Detta är ett politiskt
misslyckande som jag vill förändra.
HUR TROR DU ATT SÄKERHETSBRANSCHEN
OCH VÅRA POLITIKER KAN SAMVERKA FÖR
ATT SKAPA ETT TRYGGARE SAMHÄLLE?

– Dels är vi som politiker ofta upphandlare och beställare av tjänster. Det

krävs av politiker på framför allt lokal
nivå att de prioriterar säkerhetsfrågor.
Vi har också i uppgift att se till att olika
myndigheter tar säkerhetsfrågor på
allvar, och att det inte blir fler ”avsteg
från lagstiftningen” som i fallet med
Transportstyrelsen. Och så klart se till
att det finns pengar som kan betala för de
säkerhetssatsningar man måste göra.
EN VÄLDIGT VIKTIG FRÅGA SOM Säker-

hetsbranschen driver tillsammans med,
bland andra SLR, är frågan om ökade
förutsättningar för företag och verksamheter inom säkerhetsbranschen att få
göra utförliga bakgrundskontroller på sin
personal/anställningsbar personal, framför allt genom att en vandelskontroll sker
innan anställning; detta för att förhindra
att kriminella personer tar sig in i våra
samhällsviktiga säkerhetsföretag.
HUR SER DU PÅ FRÅGAN OM ATT FÖRETAG
INOM SÄKERHETSBRANSCHEN SKA FÅ LOV
ATT BEGÄRA UTDRAG FRÅN BELASTNINGSREGISTRET FÖR KONTROLL AV PERSONAL?

– Det finns skäl att utreda den frågan
noggrant för att se till att säkerhetsföretagens kontroller blir så bra som möjligt
och att vi undviker att få kriminell infiltration av företag.

SÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021
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Situationell
brottsprevention
på agendan
Vi fick även möjlighet att ställa
några ytterligare frågor till
Fredrik Reinfeldt efter hans
anförande som till större delen
berörde behovet av ökad trygghet och säkerhet på offentliga
platser i vårt samhälle.
Fredrik Reinfeldt är ordförande i Centrum för AMP, som har till uppgift att
starta och utveckla särskilda AMP:er, att
aktivera avgränsade offentliga platser.
Centrumet baseras på Fredrik Reinfeldts
arbete i den Trygghetskommission han tidigare ledde. I sitt tal inledde han med att
lyfta fram problematiken med att definiera ordet trygghet, ett begrepp han menar
i mångt om mycket är svårt att innehållsmässigt precisera annat än att det är en
subjektiv upplevelse av en känsla.
– Hur använder vi trygghetsbegreppet
i trygghetsmätningar om det inte finns en
definition, frågade han sig själv och sin
publik.
ENLIGT FREDRIK REINFELDT ÄR samhället

i det mesta upptaget vid de större brotten,
vilket förvisso faller sig naturligt, men via
Trygghetskommissionens arbete belyste
man alla de hundratusentals brott med
lägre straffvärde som sker årligen. Fokus
för honom, Trygghetskommissionen och
Centrum för AMP är den situationella
brottspreventionen och hur man får medborgare att känna sig trygga och säkra
i det offentliga rummet. För att tala om
detta knöt han åter an till definitionen av
trygghet och hur väl valt begreppet egent10
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ligen är för att mäta just trygghet.
– Trygghet är ena måttstocken och
säkerhet är den andra. För det finns verkligen något som är säkerhet, det är den
faktiska risk vi löper eller inte löper för
att utsättas för brott, förklarade han.
Medan trygghet är svårt att mäta är
säkerhet å andra sidan mätbart, menade
Reinfeldt. Genom att höja säkerheten på
fysiska gemensamma ytor och platser i
samhället kan vi också få fler att uppleva
sig trygga.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN PASSADE

senare på att fråga Fredrik Reinfeldt
vilken roll säkerhetsbranschen har i den
situationella brottspreventionen? Svaret
var att vi – bland annat – står för en ifyllnad i form av teknisk support.
– Kameraövervakning är viktigt, tidigare övervakade vi två tre torg i hela Sverige, idag har vi kommit mycket längre
än så, okej vi är inte London men vi är på
god väg, förklarade Fredrik och fortsatte:
Här kan säkerhetsbranschen komplettera
med kunskap och teknik, samma sak vad
gäller hur flödena ser ut på olika platser.
VIDARE MENADE HAN ATT ANMÄLDA brott

inte är en bra återspegling av trygghet
eller hur brottsutvecklingen ser ut i
samhället.
– Det finns ett stort mörkertal och här
kan ny teknik följa upp vad som egentligen händer. Det är till exempel intressant
hur en plats syns i sociala medier, vilka
ord används när personer är på den här
platsen, också vidare.
Han använde också benämningen hot
spot, ej bokstavligen heta platser utan
fysiska platser där säkerhetsläget är be-

kymmersamt. Enligt Fredrik Reinfeldt är
det på dessa platser som myndigheter ska
vara och verka. Han menar också att det
är så det fungerar i många andra länder,
att man ser till att dessa platser populeras
på ett helt annat sätt.
– Av olika skäl så gör vi inte så i Sverige och därför förstår vi också för lite om
platsen och här kan därmed säkerhetsbranschen förse oss med tekniska instrument för hur man över tid ska verka för
att platserna mellan husen ska bli trygga.
För enligt Fredrik Reinfeldt är det just

”Låsutveckling är
intressant”
i botten som det är botten just nu. Han
förklarade det ungefär som att det idag,
och särskilt i framtiden, är i toppen av
våra städers fastigheter som vi ska bo, äta
och umgås och han hänvisade till att allt
fler restauranger etablerar sig högt upp i
luften, även här i Sverige. Bland molnen
är det kanske tryggt, men det är värre
med säkerheten på bottenplan och precis
utanför där lokalhyrarna finns, där är
upplevelsen av trygghet i många fall avsevärt lägre. Det är också på våra gator och
torg som brottsligheten tar plats.
Vi frågade slutligen vilken roll fysiska
lås skulle kunna spela för en upplevd
ökad trygghet bland våra medborgare. På
den frågan svarade Fredrik så här:
– Låsutveckling är intressant, påpekade han. Offentliga utrymmen som går ner
sig låser man ofta in. Vi borde hitta mer
flexibilitet i hur man låser och använda
lås mer på ett sätt som gör det tillgängligt. Digitala lås växer ju också och väcker
bland annat frågor om vilka som ska få
låsa.
EFTERSOM LÅS VARKEN ÄR FREDRIKS

eller Trygghetskommissionens domäner,
ville han inte gå djupare in i frågan men
avslutade med att säga att man bör låsa
snyggt och på rätt sätt. De orden tar vi
med oss.
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CHOCKDETEKTORER
”Föråldrad larmutrustning är
ett hot mot säkerheten”

5G - en inte helt
riskfri revolution

www.alarmtechglobal.com
info@alarmtech.se
+46 (8) 798 18 60

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG
FOTO:ADOBE STOCK, PADRAIG MORAN, ANNA BARKVALL

SALTO SPACE
När du vill anpassa säkerheten för varje dörr

SVN data-on-card

SVN-flex

BLUEnet wireless

JustIN Mobile

Med SALTO SPACE passerkontroll kan du hålla obehöriga ute och
snabbt låsa eller öppna dörrarna på distans i en nödsituation. Med
ett av marknadens största sortiment av läsare och elektroniska lås
i samma system, kan du anpassa säkerheten för varje dörr.
Gör det enkelt; Bygg ut efterhand som behovet uppstår, inga
uppgraderingskostnader, inga extra licenskostnader. Välj om du
ska ha väggläsare, elektroniska cylindrar, skåplås, hänglås eller
dörrbladsläsare. Online eller offline. Integration med
tredjepartssystem.
Är du redo för en säker och framtidtryggad lösning?

08 775 87 00
www.saltosystems.se
info.se@saltosystems.com

2021-01-15 11:04

Utrullningen av 5G innebär en
revolution för IoT, ”sakernas
internet”. På sikt kommer vi
att bland annat att få se självkörande fordon.
– 5G innebär inte bara ett
mycket större antal uppkopplade enheter utan även ökade
säkerhetskrav. Det är därför
viktigare än någonsin att
säkerhetsbranschen framtidssäkrar sin kommunikation,
säger Sten Olsson, affärsutvecklingschef på säkerhetsföretaget AddSecure i Stockholm.

De gamla kopparnäten samt 2G- och
3G-näten avvecklas om några år. Utfasningen påverkar all teknik, baserad
på analoga kopparnät och på äldre
mobilnät.
– Vi lyfter ofta fram de enorma
möjligheterna med 5G. Och potentialen
är mycket stor, inte minst för säkerhetsföretagen och för kritisk infrastruktur generellt sett. Kommunikationen
blir snabbare och mer tillförlitlig och
samhällskritiska tjänster kan optimeras,
säger Sten Olsson.
När tidplanen för nedsläckningen
av 2G- och 3G-näten hade lagts fast i
Schweiz började man direkt att byta ut
den gamla tekniken mot 5G-baserad
teknik.
– Den svenska säkerhetsbranschen
måste agera snabbt nu. För det händer
allt oftare att signaler från äldre larm
av olika typer inte når larmmottagaren, vilket är skrämmande, säger Sten
Olsson.
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Microsoft investerar 20
miljarder dollar i säkerhet

”RÖTT KORT” FÖR GAMMAL UTRUSTNING

Säkerhetsbranschen måste även säkerställa att föråldrad, analog utrustning
för larmkommunikation inte längre får
levereras.
– Organisationer, företag och myndigheter måste byta ut gamla larmsändare
och andra uppkopplade enheter och ställa
högre krav på tillverkare och systemleverantörer, menar Sten Olsson.
Tack vare modern digital kommunikationsteknik kan äldre larmsystem uppdateras. Det gäller både hård- och mjukvara. Då kan företagen också effektivisera
verksamheten och sänka sina kostnader.
Ny teknik möjliggör även fjärrstyrning
av larmutrustning och fjärrövervakning,
till exempel inom industrin och telekomsektorn.
– Men det brådskar med uppdateringen. Den nya EU-standarden för
larmöverföring föreskriver nämligen att
ett larmsystem måste testas i sin helhet
senast 2021, säger Sten Olsson.
BANAR VÄG FÖR IOT

Säkerhetsbranschen står inför en stor
utmaning: Att digitalisera all äldre teknik
och larmkommunikation. Branschens
aktörer måste också ta kontakt med kunderna och klargöra vikten av att byta ut
gammal analog teknik innan den slutar
att fungera.
5G:s enorma bandbredd och extremt
korta svarstider, så kallad latency (se
faktaruta) banar vägar för IoT, ”sakernas
internet”.
– Nätutvecklare som Ericsson och Cisco uppskattar att cirka hälften av alla enheter i 5G-näten på sikt kommer att vara
andra saker än mobiltelefoner. 5G-nätet
möjliggör en uppkoppling av minst en
miljon enheter per kvadratkilometer. Det
kan vara övervakningskameror, larm och
sensorer. 4G kan bara hantera runt 10 000
enheter på samma yta berättar Magnus
Lengdell, teknikchef på AddSecure.
5G innebär att mer data för kritisk
infrastruktur, till exempel larm, övervakningskameror, transporter samt
el- och vattenförsörjning, kan samlas in
snabbare än idag.
– Väktare, ambulanspersonal,
räddningstjänst och polis kan genom
5G mycket snabbt samla in realtidsdata i
form av video, till exempel i mobilen, och
snabbt komma på plats, väl förberedda.
Bilderna på en misstänkt gärningsman
14
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Sten Olsson

Magnus Langdell visar en IoT-enhet.

blir också tydligare. Kostnaden per
megabit blir lägre än i 4G, eftersom
5G-nätet byggts för att klara av en mycket
större bandbredd än dess föregångare. En
annan stor fördel är att 5G möjliggör en
effektivare prioritering av datatrafik från
olika användningsområden, till exempel
brand- och inbrottslarm. Det är viktigare
att rädda liv och egendom än att kunna
ladda ner en film snabbt, säger Magnus
Lengdell.

samma gränssnitt. Systemet innehåller
en inbyggd larmsändare och AddSecures
kommunikationslösning med stöd för
4G- och IP-nätverk. När infrastrukturen
för 5G blir tillgänglig kommer lösningen
att stödja även den teknologin, berättar
Magnus Lengdell.
Slutsatsen är uppenbar: Säkerhetsinstallatörerna kommer att ha fullt upp inför utrullningen av 5G. Mycket gammalt
ska bort och mycket nytt ska installeras.

FELSÖKNING PÅ DISTANS

5G gör det möjligt för en säkerhetsinstallatör att kunna felsöka från sin arbetsplats, istället för att göra det hos kunden.
Det spar mycket tid.
– När allt fler enheter digitaliseras och
blir uppkopplade mot 5G ökar risken för
intrång och andra säkerhetshot. Därför
måste uppkopplingarna säkras och dataöverföringen ibland krypteras. I takt med
att allt fler personer installerar 5G-appliktioner måste även installatörernas
säkerhetskunnande öka. Det är en utbildningsfråga, menar Magnus Lengdell.
AddSecure har inlett ett strategiskt
samarbete med Assa Abloy, kallat ARX
med AddSecure Inside.
– Samarbetet ger kunder och installatörer en säker och enkel larm- och
passersystemlösning med integrerad och
certifierad larmöverföring. Lösningen
förenklar installationsprocessen och
hanteringen av larmabonnemang i stora
system. Assas passersystem ARX med
AddSecure Inside gör det även möjligt för
säkerhetspersonal att övervaka säkerhetssystem och larmabonnemang via

FAKTA OM 5G
5G är nästa generations mobilnätverk.
Hastigheten är 10-20 gigabit/sekund, 4G har
en maxhastighet på ca 64 Mbit/sekund. Så
kallade svarstider (latency) kommer i princip
att försvinna. Det går därför att mycket
snabbare skicka data och täckningen vid
mobilsamtal blir också bättre.
5G-teknologin är särskilt utvecklad för IoT
(”sakernas internet”). Med avsevärt högre
kapacitet kommer t. ex. sensorer i vägar,
järnvägar och fordon att kunna kommunicera
med varandra. Självkörande el-fordon och en
samordnad trafiksituation i städerna kommer att leda till en säkrare och mer effektiv
trafiksituation. Utbyggnaden av 5G-nätet
påbörjades under 2020. Utbyggnadstakten
avgörs av operatörerna och styrs av efterfrågan. Till att börja med kommer 5G sannolikt
att användas för att öka nätkapaciteten i
områden där den idag inte riktigt räcker till,
t.ex. i storstäder.

5G tar mobilnäten till en ny
nivå, det välkända molnet.
Det blir också en gigantisk
spelplan för sakernas internet
(IoT) genom att möjliggöra
miljontals samtidiga uppkopplingar utan fördröjning.
Men det finns även risker för
intrång, till exempel att en
främmande makt spionerar
på Sverige via 5G-nätet.
Verksamheter som tidigare inte varit
digitaliserade i någon större utsträckning,
som transport- och logistikbranschen,
tillverkningsindustrin och sjukvården,
kommer också att nyttja 5G-nätet. Där
kan angriparna välja att slå till.
– De kan utnyttja att nya användargrupper inte lärt sig att hantera den nya
teknologin på ett säkert sätt. Vid till exempel en operation på distans med hjälp
av en robot är det mycket viktigt med
stabilt och extremt snabbt nätverk. På ett
sjukhus kan ett angrepp via 5G-nätet då
innebära fara för liv. För att minska riskerna ska de som upphandlar mjukvaran
kräva att leverantören optimerar säkerheten och uppdaterar säkerhetslösningen
regelbundet för att försvåra IT-angrepp,
säger Sandra Elvin, säkerhetschef på
Microsoft Sverige.
5G-nätets kontrollplan blir, till skillnad från äldre nätverk, mjukvarubaserad
och inte en del av hårdvaran. Kontrollplanet sköter enkelt uttryckt kopplingen mellan 5G-nätet och dess mobila
användare.
– Det utgör en ny attackyta för olika
digitala hot. Men det finns också fördelar
med mjukvarubaserade nät. Det blir
lättare att styra och kontrollera trafiken
och ha olika regelverk för trafiken i nätet,
beroende på hur känslig informationen
är. Det blir också möjligt att övervaka

trafiken i realtid för att kunna agera
snabbt, säger Sandra Elvin.
5G har en decentraliserad (”utspridd”)
arkitektur, där känsliga funktioner som i
äldre nätverk funnits centralt, nu flyttas
till periferin av nätverket, det vill säga
närmare användaren. Det ökar risken för
intrång.
BARA EN BRANDVÄGG RÄCKER INTE

– I ett datornätverk har man förut
känt sig trygg mot intrång genom att
installera en brandvägg. Men samarbeten
över verksamhetsgränser, distansarbete
och nyttjande av externa tjänster gör att
det inte längre går att dra någon gräns
mellan ett internt skyddat nätverk och ett
externt oskyddat sådant. Så det är dags att
tänka om: Ingenting är helt säkert längre.
Accessen till nätverket ska granskas på
individuell nivå, det gäller även 5G-nätet.
Utgå från att det ständigt kan förekomma
otillåten verksamhet i nätverket och var
vaksam, råder Sandra Elvin.
Det finns i dag relativt få leverantörer
av utrustning för 5G-näten.
– Risken är då att en komponenttillverkare bygger in en sårbarhet, till
exempel ett spionprogram, som drabbar
en stor del av marknaden, eller att tillverkaren får leveransproblem. En annan risk
är att komponenten inte är kompatibel
med andra tillverkares produkter. Om det
finns flera leverantörer är det en trygghet
för operatören ju större andel av marknaden en viss leverantör har. Man kan se
det som en kvalitetsgaranti, säger Sandra
Elvin.
Det har uttryckts oro för att tillverkare
av 5G-komponenter i totalitära stater kan
tvingas att göra det möjligt att avlyssna
trafiken i övervakningssyfte och även
inhämta data.
– Det kan man motverka genom internationella samarbets- och standardavtal.
Men samtidigt försvårar 5G, genom
avancerade krypteringsmöjligheter, det
brottsbekämpande arbetet för polisen
och andra rättsvårdande myndigheter,
jämfört med äldre mobilsystem, säger
Sandra Elvin.

Sandra Elvin.
5G - ETT KOMPLEXT NÄTVERK

Mobiloperatörerna har ett stort ansvar
för att abonnenterna ska känna sig trygga
när de använder mobiltelefonen.
– Men 5G-nätet har en mer uppdelad arkitektur än 4G. Det gör 5G mer
komplext. Då kan ansvaret falla mellan
stolarna. Det är därför viktigt att Postoch telestyrelsen (PTS), nätutvecklare
och operatörer samarbetar för att öka
tryggheten för användarna, bland annat
genom att göra riskanalyser när det gäller
samhällskritisk infrastruktur, menar
Sandra Elvin.
Microsoft har köpt upp två företag
inom 5G-området, Affirmed Networks
och Metaswitch Network som är ledande
när det gäller mjukvara för 5G.
– 5G nyttjar nätverksteknologin SDN
som Microsoft har stor erfarenhet av. Programvarudefinierade nätverk (SDN) är en
nätverksarkitektur som utformats för att
möjliggöra virtualiserade - icke fysiska
- nätverksfunktioner som kan hanteras,
konfigureras och ändras centralt via
programvaran stället för i hårdvaran,
berättar Sandra Elvin.
På Microsoft jobbar nästan 4 000
personer med att utveckla säkerhetslösningar, bland annat för att stötta
mobiloperatörerna. Nu trappar man upp
utvecklingen ytterligare.
– Under den kommande femårsperioden ska Microsoft investera 20 miljarder
dollar för öka säkerheten ytterligare,
säger Sandra Elvin.
Hon ser många fler fördelar än risker med
5G, jämfört med äldre nätverksteknologier:
– Riskerna är hanterbara men måste
belysas. Ingenting får sopas under mattan...
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dormakaba dKey
Teknik så smart att
den inte syns
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Tryggt, smart och enkelt
med dormakaba dKey
dormakaba dKey är ett smart hybridlås
som ger dig tryggheten av ett rejält
mekaniskt lås och flexibiliteten från
digital teknik. Låsning och upplåsning
görs med nyckel eller digitalt, automatiskt eller med dKey-appen för Android
och iPhone.
All elektronik är integrerad inne i låshuset och inga synliga enheter behöver
monteras utanpå dörrbladet. Låshuset
passar i enlighet med skandinavisk
standard.
Scanna QR-koden för mer information
om dormakaba dKey eller ring oss på
031-355 20 00 så berättar vi mer.

www.dormakaba.se
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Låsföretagen som
går i generationer
Familjeföretag. Vi har hört ordet många gånger. Ibland verkar det som att familjeföretagen blir färre,
inte bara i vår bransch, lås- och säkerhetsbranschen, utan i alla branscher. Vad är det då som gör
att vissa behåller företaget inom familjen, låter det gå i generationer? Den frågan och fler frågor
som rör familjeföretagandet, sökte vi svar på genom att prata med några av SLR:s medlemsföretag där verksamheten till dags dato drivs inom familjen.
AV: VICTORIA E. KISS NYLUND

MÅNGA LÅSFÖRETAG GENOMGÅR KONSOLIDERING OCH SÄLJER TILL STÖRRE AKTÖRER – HAR DET VARIT/ÄR DET AKTUELLT
FÖR ER?

CHRISTER NYLUND,
NYLUNDS LÅS & LARM I
HÄRNÖSAND
NÄR OCH VEM STARTADE FÖRETAGET?

Grundföretaget, det vill säga Nylunds
Skomakeri, startade slutet av 1920-talet
av min farfar. Pappa tog över på 60-talet.
Han började tillverka nycklar slutet av
70-talet. Jag, Christer, kom in slutet av
80-talet. Pappa drev det då fortfarande som ett enskilt bolag. Aktiebolaget
Nylunds Lås & Skomakeri AB bildades i
mitten/slutet av 90-talet. För två år sedan
gjorde vi ett namnbyte till Nylunds Lås &
Larm AB.

Aktuellt…..Hrm.. Svår fråga att svara på.
Har vi fått erbjudande, ja ett antal, men
det har aldrig kommit till affär.
VARFÖR HAR NI (HITTILLS) BEHÅLLIT
FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

En ganska svår och även delvis relativt
känslig fråga att svara på. Jag väljer att
säga att det hittills aldrig varit så pass

intressant, med alla de infallsvinklar som
kommer i fråga, att det närmat sig ett
avslut. Anledningarna har varit många,
men jag väljer att hålla dom för mig själv.
HAR DET VARIT ETT ENKELT BESLUT ATT
BEHÅLLA FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

Det mesta har jag sagt i föregående fråga,
men när det kommer till kritan har det
egentligen inte varit direkt svårt, men i
den värld vi lever i är jag mycket väl medveten om att situationen väldigt snabbt
kan förändras.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG,
I MOTSATS TILL ATT SÄLJA TILL STÖRRE
AKTÖR?

Även det en svår fråga att svara på då
jag egentligen inte har något att jämföra
med…. Man vet vad man har men kanske
inte alltid vad man får…..
VAD ÄR UTMANINGARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG?

I mångt och mycket så har man koll på
det mesta inom husets fyra väggar. Men
skall man hänga med så gäller det att
utveckla och göra sig kunnig på fler och
fler områden, som kanske inte alltid varit
så självklara. Med det kommer ju flertalet
utmaningar, inte minst när man blir fler
medarbetare i företaget. Det i sig är en
sporrande utmaning också.
HUR SER NI PÅ FRAMTIDEN?

Med tillförsikt och spänning. Utmaningarna blir fler och fler, men med det åldersspann vi har i personalstyrkan, så är det
en bra och utmanande gruppdynamik att
hålla ihop. Kanske inte alltid så lätt och
enkel, men det brukar för det mesta sluta
med något positivt och bra.
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MÅNGA LÅSFÖRETAG GENOMGÅR KONSOLIDERING OCH SÄLJER TILL STÖRRE AKTÖRER – HAR DET VARIT/ÄR DET AKTUELLT
FÖR ER?

snabba beslut. De anställda får ta en breddare roll och göra det mesta. Det är frihet
under ansvar.

Nej! Men i dagsläget jobbar vi med många
kollegor i branschen, vilket fungerar väldigt bra. Vi utökar hela tiden sakta men
säkert. Tycker det fungerar bra med våra
härliga samarbetspartners. Har självklart
fått frågan att sälja, men om detta ska
vara möjligt, får det bli till det bättre för
både mig och Daniel och våra anställda.

VAD ÄR UTMANINGARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG?

Ser inga direkta utmaningar, vi har ett
fantastiskt team bakom oss och vi alla
jobbar mot samma mål.
HUR SER NI PÅ FRAMTIDEN?

Vi ser väldigt ljust på den!

VARFÖR HAR NI (HITTILLS) BEHÅLLIT
FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

Det är på grund av att vi ska jobba i cirka
30 år till och då kan vara skönt att planera våra egna dagar.
HAR DET VARIT ETT ENKELT BESLUT ATT
BEHÅLLA FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

JOHAN TORBJÖRNSSON,
LÅS & LARMSPECIALISTEN
I HALMSTAD

VEM/VILKA ÄGER FÖRETAGET IDAG?

Jag äger företaget ensamt, men driver det
tillsammans med min fru Rosita. Som
äkta makar blir det ju som för de flesta,
och det mesta man gör, en blandning av
privatliv och företagande i en härlig kombination. Jag och min syster ärvde/ägde
företaget från mitten av 90-talet. Då det
skiljer cirka 12 år mellan min syster och
mig köptes hon ut för cirka 5 år sedan.
Hon är pensionär sedan ett år tillbaka.

Jenny, Lotta och Jimmy Isgren på Isgrens Lås.

NÄR OCH VEM STARTADE FÖRETAGET?

År 1994. Det var Leif Torbjörnson och
Kaj Andersson som startade det.
VEM/VILKA ÄGER FÖRETAGET IDAG?

Christer (till höger) och Rosita (till vänster) Nylund tillsammans med gänget på Nylunds Lås & Larm.

Idag ägs företaget av mig, Johan Torbjörnsson och min bror Daniel Torbjörnsson. Vi är andra generationen
ägare.

Ja, jag fick ta över rodret inom familjeföretaget ganska tidigt i min arbetskarriär,
så det föll sig ganska naturligt för mig
att fortsätta så. Min bror Daniel har
jobbat på ett stort bolag som tjänsteman
i cirka 10 år innan han sadlade om. Med
hans bakgrund bidrar han med mycket
kompetens och erfarenhet från hur stora
bolag jobbar. Vi kompletterar varandra
väldigt bra.
VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG,
I MOTSATS TILL ATT SÄLJA TILL STÖRRE
AKTÖR?

Inom ett mindre familjeföretag är det

LOTTA ISGREN, ISGRENS
LÅS I TRELLEBORG
NÄR OCH VEM STARTADE FÖRETAGET?

Isgrens Lås startade i Uppsala 1893, och
i Trelleborg 1967. Det var Ludvig Isgren
som startade upp det i Uppsala år 1893
och Henri Isgren som startade det i Trelleborg år 1967.
VEM/VILKA ÄGER FÖRETAGET IDAG?

Företaget har gått i generationer. Vi som
jobbar i företaget idag är i generation fyra
och fem. Jag, Lotta Isgren är fjärdegeneSÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021

19

REPORTAGE | LÅSFÖRETAG I GENERATIONER

rationen och mina barn Jenny och Jimmy
är femte.

HUR SER NI PÅ FRAMTIDEN?

De senaste åren har varit rekordår för
företaget, vi har roligt på arbetet – vi är
ett härligt gäng som arbetar här, vi har en
god relation med våra kunder och är noga
med att utvecklas med tiden, så vi ser
positivt på framtiden.

MÅNGA LÅSFÖRETAG GENOMGÅR KONSOLIDERING OCH SÄLJER TILL STÖRRE AKTÖRER – HAR DET VARIT/ÄR DET AKTUELLT
FÖR ER?

Nej, det är inte aktuellt, vi har fått frågan
men är inte intresserade.
VARFÖR HAR NI (HITTILLS) BEHÅLLIT
FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

Alla generationer har varit intresserade
av branschen, därav har det inte funnits
anledning att inte behålla.

Susanna Bodén tillsammans med sin bror Johan Zätterberg och deras far Thomas Zätterberg.
Anders Överström från Järfälla Låsservice.

HAR DET VARIT ETT ENKELT BESLUT ATT
BEHÅLLA FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

VARFÖR HAR NI (HITTILLS) BEHÅLLIT
FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

Ja, det har det varit, eftersom alla varit intresserade av att fortsätta inom företaget
så har det inte varit speciellt svårt.
VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG,
I MOTSATS TILL ATT SÄLJA TILL STÖRRE
AKTÖR?

Företaget behåller den familjära känslan
där den enskilde kunden känner sig välkommen som till exempel ramavtalskunderna. Vi tror att det kan bli svårt på större företag att ge alla kunder samma typ av
förutsättningar och uppmärksamhet.
VAD ÄR UTMANINGARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG?

Jag skulle säga att det är upphandlingar
och anbud, vi har till exempel inte resurserna för att lämna bort all rabatt såsom
vissa stora företag gör. Men annars är det
inte speciellt utmanande. Vi väljer vilka
kunder och vilka jobb vi vill ha och kan
ta oss an.
HUR SER NI PÅ FRAMTIDEN?

Vi ser väldigt ljust på framtiden. Vi är ett
starkt team på Isgrens Lås som hjälps åt
varje timme av dagen och vi väldigt stolta
över vårt företag.

SUSANNA BODÉN, GÖTEBORGS LÅS OCH NYCKELVERKSTAD I GÖTEBORG
NÄR OCH VEM STARTADE FÖRETAGET?

Företaget startades av vår morfar Rune
Erlandsson redan 1951 – alltså för 70 år
sedan.
VEM/VILKA ÄGER FÖRETAGET IDAG?

Företaget drivs och ägs idag av mig, Susanna Bodén och min bror Johan Zätterberg. Vi är tredje generationen låssmeder
och har sedan ett par år tillbaka tagit över
från vår mor och far, Thomas och Iréne
Zätterberg, som i sin tur drivit företaget
själva sedan 1989. Vår pappa Thomas
började att hjälpa till på firman redan
1977 och han jobbar delvis fortfarande
kvar.
MÅNGA LÅSFÖRETAG GENOMGÅR KONSOLIDERING OCH SÄLJER TILL STÖRRE AKTÖRER – HAR DET VARIT/ÄR DET AKTUELLT
FÖR ER?

Planen har alltid varit att vi i tredje
generationen skulle driva familjeföretaget
vidare, Johan började redan som tonåring
att arbeta på firman. Jag utbildade mig
inom företagsekonomi och förberedde
mig på kunna axla även ekonomihantering och planering. Någon försäljning har
inte varit aktuellt.
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Vi har en väldigt nära relation med våra
kunder. Som oberoende låssmed har vi
valt att inrikta oss på hög kvalitet, hög
tillgänglighet och fin service. Vi tror att
våra kunder uppskattar vår mer personliga framtoning. Det är detta som gör
det så roligt att det drivs vidare inom
familjen. Det kan till och med fortfarande komma in kunder som pratar om vår
morfar och om hur de har handlat nycklar och lås från oss i över ett halvt sekel!
VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG,
I MOTSATS TILL ATT SÄLJA TILL STÖRRE
AKTÖR?

Vi har ju ingen egen erfarenhet av att vara
en del av en större aktör men vad vi hör
från kunder, anställda och folk i branschen så är det nog vår möjlighet att se
varje enskild kund och ha både viljan och
möjligheten att leverera bästa service! Att
kunna ta sig tid och rådgöra med kunder
för att hitta bästa lösningen.
VAD ÄR UTMANINGARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG?

Utmaningarna är nog de samma som
fördelarna, eller charmen, för den delen.
Det är att man behöver göra lite av allt,
ena stunden faktureras det eller räknas på
jobb, andra stunden lägger vi en cylinder eller skojar med en av stammisarna
i butiken. Att multi-taska och känna
sig tillräcklig gentemot både anställda,
kunderna och familjen är alltid tufft, men
genom gott samarbete, vår fantastiska
personal och stöttningen vi får från våra
föräldrar så går det fint.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG,
I MOTSATS TILL ATT SÄLJA TILL STÖRRE
AKTÖR?

Som familjeföretag så har man ju eget
inflytande och det känns bra.

MATS YXHAGE, YXHAGE
LÅS & EUROPALARM I
JÖNKÖPING
NÄR OCH VEM STARTADE FÖRETAGET?

Företaget startade år 1971 som enskild
firma och blev aktiebolag år 1973. Det var
min far Kennerth Yxhage som startade
företaget.
VEM/VILKA ÄGER FÖRETAGET IDAG?

Vi är fyra barn, jag Mats, Christer, Anders och Katharina som äger och driver
företaget idag.

VAD ÄR UTMANINGARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG?

Snabba beslutsvägar. Det kanske låter lite
konstigt, men som litet företag kan man
fatta snabba beslut och styra om ganska
snabbt vad man ska jobba med, det är
övervägande positivt, men ibland kan
man fatta vissa beslut för snabbt. Å andra
sidan kan man då lika lätt styra om igen.
HUR SER NI PÅ FRAMTIDEN?

Om man följer med den snabba utvecklingen i branschen så ser det ljust ut
tycker vi.

VEM/VILKA ÄGER FÖRETAGET IDAG?

Idag äger jag och min far Åke Överström
företaget, han ska gå i pension under
2022. Då blir jag tredje generationen att
driva företaget vidare.
MÅNGA LÅSFÖRETAG GENOMGÅR KONSOLIDERING OCH SÄLJER TILL STÖRRE AKTÖRER – HAR DET VARIT/ÄR DET AKTUELLT
FÖR ER?

Nej, det är inte aktuellt.
VARFÖR HAR NI (HITTILLS) BEHÅLLIT
FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

Vi är stolta över det vi gjort och gör, det
är utmanande men roligt att driva eget.
HAR DET VARIT ETT ENKELT BESLUT ATT
BEHÅLLA FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

Ja, det har det absolut varit.
VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG,
I MOTSATS TILL ATT SÄLJA TILL STÖRRE
AKTÖR?

MÅNGA LÅSFÖRETAG GENOMGÅR KONSOLIDERING OCH SÄLJER TILL STÖRRE AKTÖRER – HAR DET VARIT/ÄR DET AKTUELLT
FÖR ER?

Det är inte aktuellt.

Man kan bestämma själv i vilken riktning man vill styra sin verksamhet, det
ger mer frihet över besluten.

VARFÖR HAR NI (HITTILLS) BEHÅLLIT
FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

VAD ÄR UTMANINGARNA MED ATT FORTSÄTTA MED ETT MINDRE FAMILJEFÖRETAG?

Christer, Anders och jag kom in direkt
efter grundskolan, Katharina provade
på lite andra jobb innan hon kom in i
företaget. Vi har en tredje generation som
jobbar på företaget.
HAR DET VARIT ETT ENKELT BESLUT ATT
BEHÅLLA FÖRETAGET INOM FAMILJEN?

Ja, det har det varit.

ANDERS ÖVERSTRÖM,
JÄRFÄLLA LÅSSERVICE I
JÄRFÄLLA
NÄR OCH VEM STARTADE FÖRETAGET?

Företaget startade år 1964 men blev aktiebolag år 1969. Det var min farfar Sven-Erik Överström som startade det.

Den största utmaningen är att hitta mervärden för kunderna som de andra stora
aktörerna inte kan leva upp till.
HUR SER NI PÅ FRAMTIDEN?

Säkerhet är på allas läppar idag, så jag och
vi ser ljust på framtiden som låssmedsföretag.
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TRENDER | DIGITALA TRAPPHUS

Växande marknad för
alltmer digitala trapphus
Som Sveriges största leverantör av fastighetsboxar ser
Dinbox en stor potential i att
kunna erbjuda en omfattande
palett innovativa produkter för
ett alltmer digitalt trapphus.
Sedan i våras är Emma Petersson en entusiastisk vd för
Dinbox som ingår i RCO- koncernen.
TEXT: JAN SEGERFELDT
FOTO: JAN SEGERFELDT, DINBOX

– Vi har en bra och bred bas. Uppkopplade, enkla, och användarvänliga produkter ger oss väldigt bra förutsättningar för
att kunna erbjuda de boende en enklare
vardag och ett bekvämare boende, inleder
Emma Petersson.
Den växande e-handeln ställer nya
krav på fastighetens boxar för paket,
samtidigt som mängden brev minskar.
Behovet av större boxar är tydligt. Värdet
på paketen som levereras har också ökat,
vilket ställer högre krav på säkerheten.
Samtidigt vill de boende ha bekväma och
enkla lösningar för att hämta och även
kunna lämna returpaket i sin fastighet.
Integrationen med fastighetens access-system måste vara sömlös. Överordnat dessa trender sker digitaliseringen
snabbt också inom området fastighetsboxar. Det gäller att den digitala tekniken
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underlättar för alla parter i distributionskedjan. Dinbox erbjuder, förutom
fastighetsboxar, bland annat digitala
trapphustavlor, dörrskyltar och tidningshållare, porttelefoner, elektroniska lås och
tvättstugebokning via pekskärm.
DEL I RCO:S EXPANSION

Till denna spännande miljö på Dinbox
kom Emma Petersson i maj i år, då Emma
headhuntades från Assa Abloy Opening
Solutions (AAOS) till uppdraget som
vd. På AAOS var Emma ansvarig för det
kommersiella erbjudandet kopplat till
ASSA ABLOY:s produktportfölj på den
svenska marknaden.
Från att ha varit ägarlett av grundarkretsen är nu Dinbox ägt av RCO som ser
företaget som en viktig del i sin expansionsstrategi. RCO ägs i sin tur av Novax
som ingår i familjeföretaget Axel Johnson
AB. Novax är en långsiktig partner för
tillväxtbolag och har teknisk säkerhet
som ett fokusområde. Med RCO som ägare, sedan augusti 2020, får Dinbox stöd
kring funktioner som finans, HR och IT.
Men framförallt blir integrationen med
RCO:s utbud inom accesslösningar en
stor fördel i utvecklingen för Dinbox.
– Det pågår ett race kring leveranser
av paket, boxar och hållbara lösningar.
Dinbox har fantastiska förutsättningar att ta en viktig position här och det
jobbar vi stenhårt med att säkerställa att
vi också gör. Nu söker vi medarbetare
som vill vara en del av vår tillväxtresa och
utveckla våra lösningar till nästa generation, säger Emma Petersson.

FLER BESTÄLLER VAROR PÅ NÄTET

Visst har pandemin gynnat e-handeln
och därmed har allt fler människor blivit
vana att beställa varor på nätet. En vana
som nu är befäst hos de flesta konsumenter, även bland äldre som till exempel kan
köpa läkemedel utan att trängas på ett
fysiskt apotek.
– Corona har medfört att vi är fler som
vågat ta steget mot att bli mer digitala.
Fastighetsbranschen är generellt rätt
långt efter övriga branscher, men här
finns många vinningar att göra med ny
teknik och nya lösningar. Tänk bara
att kunna göra alla justeringar från ditt
skrivbord i stället för att behöva åka ut
och ändra namn på boxarna eller på
trapphustavlan. Det kan låta trivialt, men
så här i Coronatider är det viktigt ur så
många fler perspektiv än bara tidsvinsten,
berättar Emma Petersson vidare.
ÖKAD INTEGRATION MELLAN ACCESS OCH
BOX

I nybyggda fastigheter kommer Dinbox
in tidigt i processen och har här en stark
position. Arkitekterna ser fastighetsboxen
som en viktig del i entrélösningen. Byggherren själv är också oftast engagerad i att
planera flöden genom fastigheten, vilka
utrymmen som ska tillgängliggöras och
på vilket sätt.
Men i ROT-projekt finns stora möjligheter för säkerhetsinstallatörer att
expandera sin affär genom den ökade
integrationen mellan fastighetsboxar och
accesslösningen. Om det går trögt med
diskussionen kring nya lås, kan infalls-

Emma Petersson utanför Dinboxox kontor. Till vänster syns exempel på företages fastighetsboxar.

vinkeln att erbjuda en lösning med de
nyutvecklade digitala boxarna ge grund
för en affär. Effektiva molnlösningar som
Dinbox har utvecklat gör beslutsprocessen enklare för fastighetsägaren eller
bostadsrättsföreningen.
– Vår bedömning är att endast cirka
10 procent av beståndet av fastighetsboxar är digitaliserat i dag. Kundnyttan
att gå över till digitala boxar är stor.
Riktningen är tydlig och klar, förklarar
Emma.
ENKLA ATT INSTALLERA

Dinboxs produkter och tjänster är
utvecklade även med tanke på installatörerna.
– Installatörerna är oerhört viktiga
för oss och vår möjlighet till framgång
på marknaden. Våra tankar landar ofta
i ”less is more” och att skapa produkter
som ska vara ”plug and play”. Tack vare
uppkopplade produkter så kan de supporteras på distans och installationerna

kan förberedas från skrivbordet innan
installation. Vi vill med andra ord göra
produkter och lösningar som är enkla för
installatören att projektera, installera,
administrera och supportera, förklarar
Emma.
Genom att antalet paketleveranser
ökar kraftigt har behovet av säkerhet och
trygghet i trapphusen också ökat. Ingen
fastighetsägare vill ha onödigt ”spring”
i trapphuset. I äldre fastigheter finns
ofta potentiella möjligheter för särskilda paketrum i de gamla, nu oanvända,
soprummen. En stor potential som
Dinboxs återförsäljare över hela landet
är vana att hitta lösningar för. De boxar
som är synliga i entréer har blivit möjliga
designelement för att förhöja entrén, olika
färger och material skapar en palett av
möjligheter i ROT-projekten.
MÄNNISKOR VIKTIGAST

Emma och hennes 26 medarbetare har
flera utmaningar. En av de främsta är att
utveckla varumärket och dess löfte vidare
på denna snabbt växande marknad. I
första hand i Sverige och på sikt även i
grannländerna.
– Vi behöver bygga upp förtroen-

det för varumärket, produkterna och
lösningarna och utifrån detta förtroende
skapa långsiktiga affärsrelationer där
både varumärke och koncern står upp för
kvalitet i alla led! Det är ett kontinuerligt
arbete som påbörjades långt innan jag
började, men branschen är konservativ
och kan ha svårt att glömma. Människorna är det viktigaste för Dinbox och
allt vi gör kretsar kring den upplevelse
som vi kan ge oavsett om individen är
en slutkund, en installatör, en arkitekt,
en fastighetsägare eller en medarbetare,
förklarar Emma engagerat.
Som ny vd märks Emmas starka övertygelse att släppa fram potentialen hos
medarbetarna. Människan står i fokus i
Emmas ledarskap.
Som besökare på Dinbox känner man
snabbt av den välkomnande kulturen som
utstrålar både humor och framåtanda.
– Jag tror stenhårt på förmågan hos
individen. Alla har sina styrkor och svagheter och det handlar mycket om att möta
och förstå dessa. Det samspelta pianot
lirar först när man förstår varje individ
fullt ut och där alla som ett lag kan backa
upp och stötta varandra. Sådan energi är
magisk, avslutar Emma Petersson.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021
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www.steplock.se

PROFSAFE ÄR OFFICIELL
DISTRIBUTÖR AV CHUBBSAFES
RING OSS PÅ 0371-52 32 90

Motorlås STEP 550/551
– Kraftfullt motorlås för högsta
inbrotts- och utrymningssäkerhet

När det måste fungera.

ANVÄND DIN
SMARTPHONE FÖR ATT
VIRITUELLT PLACERA ETT
VÄRDESKÅP I DITT RUM!

GÖR SÄKERHET
TILL EN DEL AV
DIN VARDAG
Testa vår nya AR-funktion på www.chubbsafes.com och
placera ett värdeskåp där du står just nu!
Allt du behöver är en smartphone – ingen app behöver
installeras. Skanna QR-koden och ta det första steget mot
att göra säkerhet till en del av din vardag.

STEP Exit för motorlås.
En komplett serie patentsökta utrymningbehör
enl. SS-EN 179:2008.
Motorlås STEP 550 och STEP 551 är utrustade med FreeDrive®. Den unika tekniken frikopplar motorn
och växellådan, vilket innebär att de aldrig påverkas när utrymningsbehörets trycke används.

När det måste fungera.

NYHETER|PRODUKTER

ALARMTECH LANSERAR NY
CHOCKDETEKTOR FÖR SKYDD AV
DÖRRAR, FÖNSTER OCH VÄGGAR.

KRÖNIKA | HASSE ARO

Steplock lanserar STEP motorlås
och tillhörande utrymningsbeslag

I HÖST ÄR DET TRETTIO ÅR sedan jag

CD 470 är en helt ny chockdetektor som är SBSC-godkänd i larmklass 3.
Den är utvecklad för att skydda fönster, dörrar och väggar. Den har reläutgång som kan anslutas direkt på ingång i centralapparaten. Detektorn
har tre separata detektionskanaler: integrationskanal /sågkanal för
svaga signaler, räknekanal (valbar mellan 3 till 6 händelser) samt explosionskanal. Känslighetsinställning sker med DIP omkopplare. Alarmtech
framhäver att CD 470 är utvecklad med den senaste tekniken vilket gör
att den har högtålighet mot störande signaler samtidigt som den med
hög säkerhet detekterar intrångsförsök med sten, yxa och mer avancerade elektriska verktyg. Detektorn har litet format vilket gör att den
enkelt kan monteras på objekt med begränsat utrymme som fönster- och
dörrkarmar.
Säkerhetsleverantören Steplock ger sig in i motorlås-segmentet och
satsar på att revolutionera marknaden för motorlås. Steplock kommer
nu med STEP 550 som beskrivs som ett kraftfullt och snabbt motorlås.
Med en tekniskt designad hakregel ska låset vara extremt stark, snabbt
och tåla stora påfrestningar. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har
en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan.
Låset kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven. Steplocks FreeDrive®-teknik frikopplar motorn i både låst och
olåst läge, vilket medger en helt mekanisk öppning utan att motorn
påverkas. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med STEP
Exit utrymningsbeslag. STEP:s kompletta nödutrymmningssortiment i
kombination med STEP 550 Motorlås ska ge kunden möjlighet att skapa
en tryggare utrymningsväg med väldigt hög användarvänlighet. Produkten uppfyller även kraven för användning i branddörrar.

DORMAKABA LANSERAR NYTT HYBRIDLÅS
FÖR HEMMAMARKNADEN
Dormakaba dKey kan öppnas antingen med fysisk nyckel eller
med digital nyckel. Nycklar och lås administreras i appen dKey
Admin i mobiltelefonen. All teknik för mobil access bygger
på BLE (Bluetooth Low Energy) och finns inbyggd i låshuset.
Dormakaba dKey bygger på ett traditionellt mekaniskt låshus i
grunden. Låshuset följer skandinavisk urtagsstandard och passar därför i de allra flesta ytterdörrar på marknaden. Låshuset
monteras med dubbla cylindrar alternativt återfjädrandevred
på insidan. Beroende på vilka cylindrar och vred som monteras
uppnås olika säkerhetsnivåer enligt SSF 3522. All elektronik är
integrerad inne i låshuset och inga synliga digitala enheter behöver monteras utanpå dörrbladet. Kunden kan njuta av digitala
teknikens komfort med automatiskt upplåsning och låsning
samtidigt som dörrens utseende inte påverkas. Inne i dörren
sitter ett batteridrivet digitalt lås som kommunicerar via Bluetooth Low Energy (BLE) som kan öppnas via smartphone, app
finns för såväl Android som Apple. Via appen finns möjlighet att
styra access för flera användare eller att ge tillfälligt tillträde för
till exempel hantverkare.
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”Hasse!” ropade han.
”Kan du tänka dig ta över Efterlyst?”
började som programledare för Efterlyst.
Trettio år sedan jag gick förbi min chef
Pelle Törnbergs kontor där han satt i
telefon med TV3 som ville lägga ner programmet. Det hade sänts några gånger
med Brynolf Wendt som programledare,
men inte slagit särskilt bra. Desperat
försökte Pelle få 3:an att ändra sig.
”Vi kan ändra formatet”, sa han. ”Sända direkt, ha poliser i studion.”
”Och kanske en ny programledare”, la
han till.
”Har du något förslag”, frågade
3:an-personen i andra ändan av linjen.
Och det är då jag råkade gå förbi Pelles
dörr.
”Ett ögonblick”, svarade han och la
handen över mikrofonen på luren. (Ja, det
här var på den tiden när telefoner hade
en lur, en knappskiva och en sladd in i
väggen.)
”Hasse!”, ropade han. ”Kan du tänka
dig ta över Efterlyst?”
”Visst”, svarade jag och fortsatte mot
kaffeautomaten eller var jag nu var på
väg. Pelle tar bort handen:
”Jag tror jag har en kille”, säger han.
Och på den vägen är det. Men hade jag
vetat att jag där och då sa ja till något
som skulle hålla på i 30
år, hade jag kanske
tänkt till ett ögonblick. Framtidsplaner var nämligen
inte riktigt min
grej på den tiden.
Några år tidigare
hade min
chef på
Ikea, där

jag jobbade innan jag kom in på Journalisthögskolan, tagit fram en karriärplan
som sträckte sig fem år framåt. Det
slutade med att jag flydde i panik och sa
upp mig.
Och det började inget vidare med mig
som programledare och Brynolf Wendt
som färgstark bi-sittare. Första veckan
fick urusla tittarsiffror. Andra veckan
ännu sämre. Och efter tredje skickade
3:an ett fax till Pelle med texten ”Lägg
ner!” (Ja, ni vet en sådan där maskin som
printade papper, typ.)
Men, enligt Pelle, ”kom faxet bort…”
Så vi hann sända ett fjärde. Och då vände
det. Rekordstort antal tittare.
TRETTIO ÅR – DET ÄR VÄLDIGT många pro-

gram, väldigt många uppklarade brott,
väldigt många gripna. Hade vi förstått att
vi skulle hålla på så länge, hade vi sett till
att ha koll på statistiken. Men en rimlig
uppskattning är att vi sänt närmare tusen
program. Identifierat två efterlysta och
klarat upp ett brott per program. Det
ger 2000 gripna och tusen lösta brott.
En ganska imponerande siffra, om jag
får säga det själv. Men det är inte antalet
gripna eller lösta brott som är den största
förtjänsten. Nej, det viktigaste - det mest
centrala - är alla de brottsoffer som fått
en känsla av upprättelse. Som, när brottet
klarats upp, fått kraft nog att gå vidare.
Där är programmets stora förtjänst.
GENOM ÅREN HAR MÅNGA SAGT att Efter-

lyst är ett program för polisen.
Nej, har jag svarat, det är ett program
för brottsoffer. Under de år som vi sänt
har nämligen synen på de oskyldiga
människor som utsatts för brott kraftigt

HASSE ARO
Född: 8 september 1957.
Familj: Fru, fyra barn.
Bor: Stockholm (uppvuxen i Tumba).
Karriär: Började på lokalradion, följt av Radio
Stockholm där han jobbade som reporter, nyhetsredaktör och programledare för Stockholm

förändrads. Förut ansågs kriminellas
handlingar vara en reaktion på hur
samhället behandlat dem. Som ett lågintensivt inbördeskrig. Och i den debatten
fanns inte plats för den tredje parten,
nämligen den som drabbades, den som
utsattes.
Nu är synen en helt annan. Och i mina
bästa stunder, vill jag gärna tro att Efterlyst bidragit till den förändringen.
MEN INGET AV DETTA HADE VARIT möjligt
om det inte vore för en väldig viktig part
i programmet. Och då talar jag inte om
oss som producerat det, eller poliser som
medverkat.
Nej, de som verkligen gjort skillnad är
alla ni som tittat. Och alla ni som ringt in
med era tips.
Utan er hade det inte blivit några 30
år.
Utan er hade Pelle fått ge sig.
Och själv, då? Vad har jag lärt mig?
Frågan dyker ofta upp.
Och svaret är kanske lite förvånande.
Det jag har lärt mig är att människor är
– goda.
Att det finns individer som är onda
visste jag redan innan jag började med
Efterlyst. Att jag mött ondska under de
år jag jobbat med programmet har inte
heller varit förvånande.
Men det jag inte väntade mig var all
godhet jag fått se.
Utsatta människor som inte vill ha
hämnd, bara upprättelse. Vittnen som
gripit in. Förbipasserande som stoppat
gärningsmän. Tittare som ringer in sina
iakttagelser.
Alla dessa har gjort att jag i grunden
tror att människan faktiskt är god.

Direkt. Programledare för SVTs Trekvart och
därefter för TV3s Efterlyst i drygt 30 år. Har
även arbetat med andra program för TV3 och
Krimkvarten för TV4. Under hösten har han varit tillbaka i TV-rutan med Efterlyst i TV3. Han
har tidigare också suttit med i styrelsen för
Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.
Hobby: Att resa.
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REPORTAGE | SMARTA LÅS

15 000 äldre får enklare
vardag med smarta lås
Över 7000 anställda från ett 100-tal hemtjänstföretag besöker dagligen cirka 15 000 äldre inom
Stockholms stad. Det krävs ingen matematiker
för att förstå att det snarare är regel än undantag att nyckelhanteringen blir ett gissel. Nu
ställer staden om och digitaliserar låssystemen i
ett jätteprojekt som omfattar uppemot 25 000
nya lås.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: SWEDLOCK

Under parollen Nyckeln till staden ska säkerhetsföretaget
Swedlock installera tiotusentals unika digitala lås inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Fördelarna är onekligen många när
hemtjänstmedarbetare plötsligt inte behöver förhålla sig till en
fysisk nyckel längre.
– Det ger en flexiblare hemtjänst när rätt person är på rätt
plats och det ger dessutom utökade möjligheter för hemtjänstmedarbetare att hjälpa varandra, säger Mårten Lindskog, från
äldreförvaltningen inom Stockholms stad där han arbetar som
projektledare för smarta lås i hemtjänsten.
Projektet är det enskilt största Swedlock hittills tagit sig an.
I dagsläget är man 35 anställda på företaget med huvudkontor i
Halmstad och med hela Sverige och även Danmark och Norge som arbetsplats. Framför allt levererar man digitala lås till
offentliga kunder inom äldreomsorg, elbolag och renhållningsbolag.
– Swedlocks produkt har en så kallad duo-funktionalitet som
gör det tryggare för den som erhåller hemtjänst och deras anhöriga eftersom de inte behöver lämna ut nycklar och kan fortsätta
använda befintliga nycklar, men också för fastighetsägaren
eftersom skalskyddet förbättras och de slipper att administrera
nycklar. De som berörs är egentligen bara hemtjänstutförarna
och för dem blir ju arbetet enklare och mer effektivt, poängterar
Martin Svanström, projektledare för Swedlocks räkning, som
tillägger att deras digitala låslösning i dagsläget är etablerad i ett
80-tal andra kommuner runt om i landet.
BYTER INTE UT HELT SYSTEM

Lösningen som Stockholms stad valt inom äldreomsorgen i
Stockholms 13 stadsdelar går alltså ut på att de digitala låsen
installeras ovanpå de befintliga mekaniska låsen. Man använder
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också samma lösning för access till både port och dörr.
– Enkelt förklarat använder all personal inom hemtjänsten
endast digitala nycklar som de får access till via en synkstation. I
synkstationen aktiverar personalen den digitala nyckeln och tilldelas aktuell behörighet via en molnbaserad tjänst. När arbetspasset är slut upphör också behörigheten, förklarar Ulf Kullman,
projektchef på Swedlock.
Samarbetsparters för installation och service har Swedlock
genom lokalt närvarande auktoriserade låssmeden Finlarm och
företaget Newsafe. Både Martin Svanström från Swedlock och
Mårten Lindskog från Stockholms stad vittnar om att projektet
innebär en enorm apparat att hålla ihop.
– Ungefär 15 000 personer inom Stockholms stad har lämnat
nyckelkopior till hemtjänsten för att få den hjälp de blivit beviljade. Det görs cirka 1 miljon besök varje månad, så nyckelhanteringen är en stor utmaning. Vi vill skapa förutsättningar för att
insatserna ska utföras så tryggt och bra som möjligt, framhäver
Mårten Lindskog och fortsätter:
– Genom smarta lås kommer vi ifrån nyckelhanteringen
samtidigt som alla andra som berörs använder sina vanliga lås.
Det är därför viktigt att vi har ett bra samarbete med fastighetsägare och fastighetsförvaltare så att lägenhetsinnehavare som har
behov av stöd får fördel av digitaliseringen utan att grannar och
förvaltare påverkas negativt.
STYRKAN INTE I MOBILEN

En vanlig uppfattning om digitala lås idag är att de oftast och
enklast administreras via mobiltelefonen. När Stockholms stad
skulle modernisera låslösningarna inom hemvården valde man i
stället ett helt mobilfritt system.
– Att ha en digital nyckelbärare separat från mobiltelefonen togs emot positivt av hemtjänstpersonalen, menar Mårten
Lindskog.
Enligt Swedlock är en av de stora styrkorna med deras digitala
låssystem möjligheterna att administrera och använda systemet
även offline, vilket blir möjligt eftersom systemet är helt batterifritt och därmed inte kräver någon el för kraftförsörjning. Det
som finns är i stället ett litet batteri i nyckeln.
– Systemet fungerar även när det är strömavbrott och skulle
det vara ett längre elavbrott påverkar det oss inte heller, då vårt
system kan ge behörighet och göra att nyckeln förblir aktiv under
en längre tid, berättar Ulf Kullman och tillägger att det inte bara
är en positiv fördel vid strömavbrott utan att hela systemet är
byggt att vara okänsligt mot dålig täckning, vilket är en stor fördel om någon med hemtjänst bor ute i skogen där det inte finns
någon täckning, till exempel.

Mårten Lindskog

Ulf Kullman

Martin Svanström

FÅ SYSTEMSVAGHETER

Även om Swedlocks digitala lås är enkla att installera, administrera och använda för hemtjänstpersonal är de inte alltid en
självklarhet att hantera för låssmeder.
– Vi kan konstatera att det inte är solklart för hur låssmeder
arbetar med dessa lås efter de har installerats för att till exempel
utföra ett cylinderbyte, berättar Martin Svanström som vidare
poängterar att utförandet inte är krångligt i sig och att Swedlock
kommer bistå auktoriserade låssmeder med instruktioner och
utbildning.
Också Mårten Lindskog från Stockholms stad framhäver att
kunskapsbristen är en väntad komplikation:
– Förutom utbildningar, manualer och instruktionsfilmer
på hur man byter ut cylindern utan tillgång till den digitala
nyckeln, kommer vi ha ett telefonnummer på varje låskista som
hänvisar till våra tekniker för direktsupport. Vi jobbar med den
informationsstrukturen just nu, förklarar han.
MEDGIVANDE KRÄVS

En annan, inte helt enkel parameter är att få medgivande från
de cirka 5000 berörda fastighetsägarna. Mårten Lindskog från
Stockholms stad förklarar:
– Samtliga av dessa 5000 fastighetsägare kontaktas per telefon
och brev. Just nu kan man säga att hälften inte ser de digitala
låsen som något som stör verksamheten, utan tycker snarare att
det är bra att hyresgäster som har behov enklare kan få hjälp.
Sen har vi kanske en tredjedel som vill göra en egen utredning
och konsekvensanalys innan ett medgivande. Slutligen har vi
en liten grupp som inte ställer sig positiva till de smarta låsen
och digitaliseringen av dem. Det vi försöker göra är att skapa
en dialog med dessa fastighetsägare där vi är tydliga med att
Stockholms stad ansvarar för förvaltningen av de smarta låsen
och kostnader förenade med montering och demontering. Det
gemensamma målet är att personer med behov av stöd ska få en
tryggare vardag.
I slutet av sommaren gick projektet in i en pilotfas där tre
hemtjänstutförare provade produkten i skarpt läge. Nu i oktober
ska projektet vara inne i en breddinförandefas där installationen
börjat och under 2022 beräknas projektet vara sjösatt, en realistisk målbild enligt både Swedlock och Stockholms stad.
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iLOQ 5-serien
Digitalt låssystem
för framtiden

PERSONER | BRANSCHEN

Batterifria digitala lås
ökar hållbarheten för
botadsrättsföreningar.

Fördelar med iLOQ
för BRF:er
•
•
•
•
•

Endast en nyckel räcker
Minimerade kostnader
Enkel hantering
Hög säkerhet
Hållbart

30 000 kg batteriavfall besparas varje
år av iLOQ världen över tack vare den
batterifria lösningen.

Normalt när en nyckel går förlorad
måste låscylindern ersättas och en
ny uppsättning nycklar tilldelas. Med
iLOQ behöver bara den förlorade
nyckeln bytas ut.

iLOQ erbjuder smarta lösningar
för lås- och passerkontroll för alla
typer av fastigheter.

Vi är marknads- och teknikledande inom
digital behörighetshantering.

Kontakta oss så berättar vi mer.
sweden@iloq.com
08-650 72 00
www.iLOQ.com

Idrottsbakgrunden har gynnat
företagsdrivaren
Kenneth Holmberg har drivit företag efter företag och
utvecklat nystartade låsfirmor
till succébolag. Framgången
tillskriver han sin passion för
arbetet – och sin bakgrund som
brottare.
– Idrotten är bra för företagande, man får vinnarskalle
men lär sig samtidigt att ta en
förlust, säger han.
TEXT: LINUS DAHLBÄCK
FOTO: PRIVAT

Kenneth Holmberg är lite rastlös. Han
är inne på tredje veckan efter semestern,
men upplever att det inte riktigt blivit
någon fart på arbetet ännu.
– Det känns lite trögt. Man är rätt van
att det drar i gång rätt fort. Det känns
som att det är lite lugnare i år, men det
stör mig inte särskilt mycket, säger han.
Frågan är om det verkligen stämmer. För sett till sin snart 45-åriga tid i

låsbranschen har Kenneth inte direkt haft
överflöd av ledig eller lugn tid – även om
det i de flesta fall varit självvalt.
– Min familj har nog tyckt att jag hade
kunnat jobba lite mindre men de har nog
noterat att jag trivs som bäst när jag får
fokusera på mitt jobb. Jag har semester
när jag är ute och reser med familjen i
Thailand, då jobbar jag bara på morgnar
och kvällar.
På frågan när han senast hade en hel
vecka utan jobb svarar han först med
tystnad. Sedan tvekar han lite:
– Jag tror inte jag haft det sedan jag
började på Assa. Sommaren 99 måste det
ha varit. Det var senaste gången och då
var man tvingad till semester.

sin pappa till helgarbetet på AB Nyckelpigan i Stockholm. Där fick han först
svara i jourtelefonen och sedan också lära
sig yrket. Efter diverse jobb och militärtjänstgöring köpte Kenneth Holmberg
– som 26-åring 1990 – sitt första företag
och startade Upplands Låsservice AB.
Det var där han började sin resa som
företagsutvecklare och insåg att han hade
fallenhet för att få mindre bolag att växa.
Redan året efter öppnade de en filial i
Uppsala.
– För mig har drivet att få företag att
växa varit naturligt, jag har velat göra
det och alltid tyckt att det varit kul att
utveckla saker och ting.
FÖRVÅNAD ÖVER HUR LÄTT DET GÅTT

HADE PLANERAT ATT GÅ I PENSION

Vad är det då som driver Kenneth till att
lägga så mycket tid på sitt jobb? Ärligt
talat krävs det varken raketforskning eller
grävjournalistik för att lista ut det.
– Jag tycker om mitt jobb och gillar
att arbeta. Jag skulle gått i pension när
jag var 55 hade jag planerat sedan jag var
35. Men jag har så pass kul att jag hänger
kvar ett tag till.
Det var år 1977 som Kenneth Holmberg, då 13 år gammal, började följa med

Sedan filialen på första firman öppnades
1991 har Holmberg gått vidare och utvecklat flera företag – faktiskt utan några
större problem. Något som till viss del
förvånat honom.
– Det har gått så lätt att göra det.
Branschen har varit så konservativ och
statisk. I Uppsala 1991 fanns det redan
stora aktörer, men inom loppet av tre år
hade jag kontrakt med tre av de fem största kunderna i länet, säger han och
fortsätter:
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021
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HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter
– På en mogen marknad borde det
inte gå att göra sådana nyetableringar och
växa så fort, men branschen har tillåtit
det. Jag har gjort tre sådana resor och alla
har varit nyetableringar och tillväxt från
låga nivåer till relativt höga. Jag har svårt
att se någon annan bransch där det skulle
gå så lätt att göra.
Varför gör inte fler personer samma sak
då?
– Jag kanske är envis också. Eller
ihärdig. Det är absolut inte min tanke att
ge underbetyg till mina kolleger. Jag har
fått med mig ett visst driv från idrotten.
Om man springer snabbt vill man kunna
springa ännu snabbare.
SATSADE PÅ BROTTNING

Holmberg satsade som ung på brottning
och har som främsta merit en femteplats
från ett junior-SM. Just idrottsbakgrunden och den mentalitet han fick med sig
därifrån tror han har gynnat honom i
företagsutvecklandet.
– Som idrottare fick jag inte så mycket
gratis, många andra var bättre från början och jag var inte direkt någon tekniker.
Jag fick träna hårt för att bli hyggligt
duktig. Det har varit samma sak som
låssmed och i säkerhetsbranschen. Jag har
inte svävat ut och gjort några revolutionerande saker, utan har jobbat traditionellt
med lås och sedan följt med teknikutdelningen.
Roligaste tiden i karriären upplevde
han att han hade 2017, då han på kort tid
lyckades genomföra en stor entreprenad
och sedan få till en hopslagning mellan
sitt företag Punctum och Great security.
– Att få göra en affär på närmare
45 miljoner och samtidigt få igenom
hopslagningen med Great security var
fantastiskt. Där och då kände jag att jag
var klar med småföretagandet.
I samband med hopslagningen fick
Kenneth Holmberg först rollen som
ansvarig för mekanik i Stockholm och
befordrades sedan, för två år sedan, till
regionchef nord på Great security.
– I den rollen saknar jag inte att driva
företag. Jag har så pass fritt arbete så jag
får vara med och göra förvärv. Det finns
också ett stöd i företaget, skulle man ligga
på sjukhus i en vecka hade inte allting
fallit ihop, och det är en behaglig situation. Att jag dessutom kan fortsätta vara
entreprenör gör det ännu skojigare!
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UNOCODE F900
ABUS VITESS

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

UNOCODE F800
Samma lösning som
sin storebror F900,
men utan kameran
för identifikation av
nyckel och delning.
Automatisk stängning
och öppning av back och skyddshuv, 10” tutchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

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

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

VÄLK ÄNT VARUMÄRKE
E TABLE R AR EGNA
CYLINDRAR I SVERIGE
Att man idag köper ett hus
med befintligt lås är nog
ganska vanligt. Däremot
bör man fundera kring hur
många nycklar som finns
registrerade efter övertagandet. Kan någon annan obe
hörig ha tillgång till samma
lås? Det är något som man
kanske inte tänker på.
Hur viktigt är det som konsument att veta alla tekniska
detaljer på en cylinder eller
dess unika funktioner?
Kunden vill nog främst att låset
gör jobbet och säkrar ditt hem.
Är det en fördel att vara en del
av ett välkänt varumärke eller är
det kvaliteten, säkerhetsgraden?
Kanske är det trender och
design som är det viktigaste för

egenskaper. Som t.ex. patenterat intopsystem som är ett
nyckelstoppsystem, obegränsat
varumärkesskydd och förmonterade överstift. Allt detta för att
göra det enkelt för låssmeden
som monterar övriga stift, vilket
sparar tid och pengar.
Ett varumärkesskydd
ihop med intopsystemet. Mot illegal
nyckelkopiering

kunden? Varför inte erbjuda
kunden allt detta?
Cylindrar finns i alla dess former
men ovalcylindern är specifik för
den skandinaviska marknaden.
ABUS första cylinderserie som
lanseras i Sverige heter
VITESS 1000 och har flera unika

Vad mer kan vara säkert med en
cylinder och nyckel? Cylindern
är försedd med borrskydd,
stoppstift, härdade stålstift,
böjd nyckelprofil vilket gör den
oerhört svår att kopiera.
ABUS är ett välkänt varumärke
som har hela världen som
marknad och har varit verksam
inom försäljning av säkerhetsprodukter i snart 100 år. Cylindrar har man tillverkat sedan
1947 och är väl etablerade i
främst Europa men också övriga
världen.

A L LT U N D E R
SAMMA TAK
– FÖR BÄ STA
SERVICE!
Sedan 1947 har ABUS
tillverkat cylindrar i
Pfaffenhain, Tyskland.

Konstruktion, produktion, service
och lager – Allt finns i en och
samma fabrik.

”

ABUS har stöttat och hjälpt
mig att komma igång med
Vitess. All kommunikation
andas en vilja av att hjälpas
åt att göra framtida affärer
tillsammans”

T ILL BOSTÄDER OCH FÖRE TAG
Att byta låscylinder är inte
kostsamt eller krångligt,
däremot kan de få katastrofala
följder om någon obehörig
bryter sig in. Kanske saknas ett
kopieringsskydd eller borrskydd
eller kanske har någon gjort en
olovlig nyckelkopiering?
Tips: Se över vad ni har för
lås, samt hur många nycklar
som finns till, inkl. de som är
efterbeställda. Välj lås med
kvalitet och hög säkerhet mot
olovlig nyckelkopiering. Fundera

ABUS har gedigna referenser med
samarbetspartners genom tiderna där bl.a industrin, offentliga
sektorn så som sjukhus, kyrkor,
skolor, hotell eller Individuella
säkerhetslösningar för hemmet
eller företaget ingår.
Burj Al Arab, Dubai

på om du som privatperson
kanske behöver samma låsning
till sommarstugan, båten, attefallshuset, garaget, boden eller
hänglåset på gymmet?

Vare sig det gäller ett hushåll
med 3 nya cylindrar eller en
industri med skräddarsytt generalhuvudnyckelsystem så har
ABUS servicen.
Hur vill du ha din säkerhet?

Fredrik Andersson
Låskompetens i Jämtland AB

Följ oss på instagram:
AbusNordic Lås & Säkerhet

📧📧 Kontakt:
sales@abus-nordic.com

KRÖNIKA | MARKUS LAHTINEN

NYHETER | BRANSCHEN

TCECUR FÖRVÄRVAR LÅSTEAM

FINLARMGRUPPEN FÅR NY VD &
FÖRVÄRVAR SÖDERTÖRNS LÅS
På tio år har Finlarmgruppen vuxit från ett kontor och tio anställda
till sju kontor och 112 anställda. I mitten av augusti offentliggjordes
att Lars Alm lämnar över vd-stolen till Maria Forsberg. Lars Alm
fortsätter som operativ styrelseordförande med ansvar för koncernens långsiktiga expansion. Maria Forsberg har verkat i säkerhetsbranschen under hela 2000-talet. Hon har gått den långa vägen från
säljare på Bravida Säkerhet till regionchef på Certego och nu senast
verksamhetschef på Newsafe. I september gick Finlarmgruppen
också ut med att man förvärvar Södertörns Lås. Göran Hansson har
drivit Södertörns Lås med sin säkerhetsbutik i Nynäshamn sedan
1989. Bolaget har idag fem anställda.

Affären blev klar i mitten på augusti, säkerhetskoncernen Tcecur
förvärvar säkerhetsföretaget Låsteams samtliga verksamheter.
Totalt har Låsteam 57 anställda och är baserat i Borås med kontor i
Stockholm och Skaraborg. Tcecur är en teknikorienterad säkerhetskoncern som idag består av sju dotterbolag, alla specialiserade inom
olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och kommunikation. ”Med Låsteam gör vi ett strategiskt viktigt
förvärv som ger oss en stark bas i västra Sverige att bygga vidare
på. Ett av våra bolag har under flera år jobbat med Låsteam som
leverantör, så vi vet hur duktiga och professionella de är. Med ett bevisat bra entreprenörsdriv och tillväxt med engagemang, kreativitet
och ansvar som värdegrund så passar Låsteam jättebra in i Tcecur.
Tillsammans kommer vi att kunna möta våra större kunders behov
av rikstäckande helhetslösningar, utveckla ny teknik tillsammans
och ser framemot en fortsatt tillväxt i en snabbt expanderande
bransch.”, säger Klas Zetterman, Vd Tcecur. ”Vi välkomnar Tcecur
som ny ägare av Låsteam. Vi ser framemot att fortsätta att utveckla bolagets potential vidare genom att bearbeta nya marknader,
få tillgång till ny teknik, nära samarbeten inom koncernen och en
fortsatt expansion både organiskt och genom förvärv.”, säger Klas
Ingemarsson VD Låsteam.

BRIAB FÖRVÄRVAR PROJSEC

VÄLKÄNDA NAMN NÄR
SEMGROUP UTÖKAR
STYRELSE
Andreas Frisk, landschef Sverige, Assa Abloy,
Fredrik Sidhagen, vd RCO Security AB och Per
Hammarström, produktmarknadschef Dormakaba valdes in som nya ledamöter vid SEM
Groups årsstämma en bit in i september.
– Det är mycket glädjande att dessa tre
namnkunniga personer har tackat ja till att
arbeta aktivt i SEM Groups styrelse. Deras
spetskompetens och djupa branscherfarenhet
kommer bli en viktig tillgång för den fortsatta
utvecklingen av SEM Group, säger ordförande
Urban Doverholt.
Sittande ordförande Urban Doverholt omvaldes på ett år. Anders Karlemark, Evva, Benny
Hansson, Prodib, Mats Moberg, SSF, omvaldes
också på ett år. Håkan Hedlund, ASSA Abloy,
omvaldes på två år. Dan Wikström, konsult,
som sitter kvar på ett tvåårigt mandat fram till
2022, utsågs av stämman till vice ordförande.
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I slutet av juni välkomnade Briab sina nya medarbetare på Projsec, experter inom fysisk säkerhet med verksamhet runt om i Sverige. Briab har sedan starten 2002 vuxit organiskt från
åtta medarbetare till idag 140. Förvärvet är Briabs första efter att investeringsfonden Alder
blev ny ägare hösten 2020. Projsec har 25 medarbetare och finns representerade i Stockholm,
Örebro, Karlshamn och Malmö. Briab har sitt ursprung inom brandskydd och verkar idag inom
MEP, FoU, Property Risk Management och riskhantering i verksamheter och vid samhällsplanering. Bolagen har påbörjat integrationen och samordningen av verksamheterna, ett arbete
som kommer krönas av inflyttning i nytt modernt huvudkontor på Söder i Stockholm kring
årsskiftet 2021/2022.

KOMMUNERNA BRISTER I SÄKERHETSARBETET
Kommunerna har flera brister i sin säkerhet, det visar en undersökning och analys från Säkerhetsbranschen, SLR, Svebra och SEM-group. Över en tredjedel av landets samtliga kommuner
har deltagit i undersökningen och analysen påvisar flera tillkortakommanden. Slutsatsen är
att det krävs åtgärder i många kommuner för att komma till rätta med brister i säkerhetsarbetet. Det finns också hinder där regering och riksdag måste agera för att ge kommunerna
bättre förutsättningar. Säkerhetsarbetet i kommunerna är av stor betydelse då kommunerna
ansvarar för en stor del av invånarnas samhällsservice, såsom förskola, skola, socialtjänst och
äldreomsorg. I dessa verksamheter finns ofta de mest sårbara i samhället, vilket gör säkerheten särskilt viktig. När det handlar om lås visar undersökningen att var femte kommun brister
i upphandlingen av lås och larm genom att inte ställa rätt krav. Det ställs inte krav på att
låsprodukter ska vara godkända låsenheter enligt Stöldskyddsföreningens krav, klassning och
provmetoder. Grundläggande för att säkerställa god kvalitet är också att tillse att låsinstallatörer är auktoriserade. Även på den punkten brister många kommuner. I början av oktober
publicerar Säkerhetsbranschen, SLR, Svebra och SEM-group en kritisk debattartikel där man
efterlyser ansvarstagande från både kommuner och regering. SLR och Säkerhetsbranschen
kommer samverka kring riktat arbete mot de kommuner där tydliga brister finns.

”Det är inte första gången jag hör rapporter
att juridiken kommer i vägen för frågor som
rör kamerabevakning”
STOCKHOLMS STAD UPPLÅTER inte de

kommunala datakablarna så att polisen
kan dra nytta av deras kabelinfrastruktur
för att bygga ut kamerabevakningen i
kommunen läste jag helgen. Tydligen är
det en tolkning av kommunallagen som
sätter stopp för en sådan delning. Nu är
jag inte jurist och har inte för avsikt att
ifrågasätta en sådan tolkning. Men jag
kan inte låta bli att tänka att det låter som
en ganska uppenbar möjlighet att nyttja
redan existerande kablage för att underlätta det gemensamma intresset att bekämpa
brott – på ett kostnadseffektivt sätt.
I DESSA LÄGEN HAR JAG EN tendens att

försöka lyfta blicken och intressera mig för
vad som händer i andra delar av världen.
Jag vet inte riktigt varför, men kanske har
det att göra med en outtalad misstanke om
att det känns svenskt – en förklaringsmodell jag vanligtvis är ganska försiktig med
att använda. Det fick bli att inledningsvis
flukta på de nordiska grannländerna. Den
ledande frågan fick bli – vad gör dessa
länders polismyndigheter för att använda
kamera- och TV-tekniken för att bekämpa brott? Egentligen borde det vara en del
av min rutinmässiga omvärldsbevakning
på ämnet, men jag hade missat att danskarna infört en kameraregistreringslag
2019. En lag som under 2021 är tänkt att
komma gälla med full kraft. I korthet går
den ut på att alla bolag, föreningar och
myndigheter är skyldiga att – adressvis –
registrera sitt kamerabestånd hos danska
polisen. För civilister är registreringen

MARKUS LAHTINEN
Född: 10 oktober 1975.
Familj: Fru.
Gör: Säkerhetsforskare vid Lunds universitet.
Bor: Malmö.
Karriär: Kom in i säkerhetsbranschen via ett
projekt angående digitaliseringen av

endast valfri. Det övergripande syftet är
att polisen snabbt och effektivt ska kunna
få en lägesbild över kamerabeståndet vid
en enskild plats som kan vara av intresse
i samband med en brottsutredning. Även
om det finns en risk att databasen med
tiden kan bli inaktuell – då kameror slutar fungera eller plockas bort – tycker jag
det är en ganska smart idé att kunna åka
snålskjuts på redan installerade kameror
när det kommer till de brottsutredande
möjligheterna med kameror.
JAG HINNER OCKSÅ TÄNKA - är förekom-

sten av den här danska registreringsplikten ett utslag av en mer rak och vilda
västern-lik dansk attityd till kamerabevakningens möjligheter? Ett annat grannland
är vår tvåspråkiga granne Finland. Just för
att det är tvåspråkigt blev det enkelt för
mig att söka information om kamerabevakning med hjälp av svenska språket. Det
visar sig att jag hade fel om att det skulle
vara unikt danskt, även finländska polisen
har en registreringsprocess över kamerabeståndet – liknande den danska.

MIG VETERLIGEN FINNS DET ingen mot-

svarande registreringsplikt av kameror
i Sverige och det tycks vara svårt att få
kommunen att samarbeta med polisen
kring gemensamma målsättningar om att
öka tryggheten i Stockholm, eller andra
svenska kommuner. Jag vill inte heller
vara den som säger att gräset är grönare på
andra sidan, men det är inte första gången
jag hör rapporter om att juridiken kommer
i vägen för frågor som rör just kamerabevakning. För ett par år sedan skulle
Helsingborgs stad samarbeta med ett gäng
forskarkollegor för att testa en ny sensorteknik vars syfte var att minska vandaliseringen i en gångtunnel nära stadsdelen
Närlunda. Tydligen lades det inledningsvis
betydande kraft på att klargöra rättsläget
kring vem som egentligen var huvudman
för vägbanan som gick ovanför tunneln.
För utan ett sådant klargörande gick det
inte att fortsätta projektet. Tydligen är
rättsläget annorlunda i Danmark, Finland
och i Spanien – kanske även viljan att
utveckla och anpassa juridiken efter omvärldens behov? Jag stannar där.

SLUTLIGEN HANN JAG ÄVEN GÖRA ett

nyhetssvep i Spanien, ett språk som jag besitter medelmåttiga kunskaper i. I en litet
mer välbärgad stadsdel av Madrid hade det
nyligen upphandlats 61 kameror i en affär
som ligger i 20-miljonerkronorsklassen.
Tydligen har det nyligen driftsatta kamerasystemet upphandlats och bekostats av
kommunen, men det är lokalpolisen som
använder systemet.

branschen. Arbetade då nära säkerhetschefer
för att analysera hur branschen skulle påverkas.
Började 2015 intressera sig för kameraövervakning och har genomfört ett flertal opinionsundersökningar och andra forskningsuppdrag på
ämnet. Sitter även i Stöldskyddsföreningens
rådgivande kommitté.
Hobby: Nyheter, böcker, sport och resor.
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”Man har ju en
affärsidé bakom sitt
företag och genom att
ta in en lärling får man
möjligheten att forma
personen rakt in i den
här idén”

”Värre ta in anställd från
annat företag”
Att fylla på med utbildad
personal i branschen och då
främst genom att släppa in
unga oerfarna människor, har
blivit lite av utbildningsvurmande Michael Prietzels nisch.
Sedan några år tillbaka äger
och driver han låssmedsföretaget Låslära men trots att han
under en lång tid förespråkat
fördelarna med att ta in låsteknikerlärlingar, dröjde det innan
han själv fick möjlighet. Nu vill
han aldrig vara utan en lärling
på företaget.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: ADOBE STOCK/SLR
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– När vi som jobbat många år får
beskriva hur något som länge varit
självklart för oss fungerar händer något
väldigt värdefullt, i den processen lär vi
oss ännu mer, vi lär oss djupare, förklarar
Michael Prietzel.
Till skillnad från många andra i
branschen har Michael knappast svårt
att rada upp fördelarna med att låta unga
människor lära sig låssmedsyrket på plats
på ett befintligt företag, tvärt om. Han
har snarare svårt att se nackdelarna.
Så varför tänker branschfolk ofta att
det förmodligen inte blir så bra när man
tar in en ung låsteknikerlärling?
För det är ingen hemlighet att det
historiskt sett är svårt att hitta företag
i branschen som vill ta emot en yngre
lärling från till exempel gymnasiet.
– Jag tror det ligger djupt i vårt
mänskliga beteende att vi är rädda för det
okända och att vi kanske inte är så förändringsbenägna som vi tror vi kan vara.
Det är den ena rädslan, att vi vill hålla oss
till det som känns tryggt, säger Michael
och fortsätter:
– Det andra är att man tror att om det
inte fungerar med eleven så blir det ett
väldigt stort problem. Man backar innan
man tagit ett steg fram helt enkelt.

AVDRAMATISERA FÖRFARANDET

Det Michael menar är att det kan bli
känsligt om det faktiskt visar sig att eleven är på fel plats eller att denne inte alls
har en fallenhet för yrket. Som företagsledare kan man bli orolig över hur man
skulle lägga upp ett sådant besked för
eleven, man är rädd att det blir dramatik
och att det påverkar hela företaget.
– Istället bör man köra med öppna
kort från början. Tala om för eleven att
han eller hon är välkommen att prova på
att vara på företaget och lära sig yrket,
men om det inte funkar så kommer man
behöva tala om det och eleven kommer
behöva avbryta.
Enligt Michael behöver det inte vara
allvarligare än så, nyckeln i det kan ligga i
att avdramatisera lärlingspraktiken redan
från början.
– Man kan komma fram till att man
inte har den tid man trodde, då måste
man enkelt kunna säga det till eleven,
sorry, du får tyvärr söka dig nån annanstans.
ANSTÄLLDA OFTA GAMLA ELEVER

Formerna för att ta in en lärling är inget
man ska skriva i sten. Han menar att det
ibland känns som att företag tror det
handlar om en anställning att ta emot en

elev, man ryggar tillbaka och tror det är
för evigt, men så är det ju inte.
– Det handlar inte om att personen
ska få en anställning, utan att den ska få
vara med i utbildande process.
Kanske stannar lärlingen i någon
månad eller så stannar hen så länge att
personen blir färdigutbildad och faktiskt
får anställning på företaget.
– När jag ringer till företagen och
frågar om de vill ta emot en elev säger
de ofta ”nej tack det gör vi aldrig mer”,
sen visar det sig inte alltför sällan att de
har flera anställda på företaget som från
början varit just lärlingselever. Men det är
något man glömmer bort, för nu är dessa
personer duktiga anställda och inte elever
längre, även om de en gång varit det,
berättar Michael.
FORMAR IN EN MÄNNISKA I FÖRETAGET

Att det kan vara jobbigt att ha en lärling
på företaget är helt enkelt inget Michael
Prietzel sticker under stolen med.
– Många nämner sådant som att ungdomar inte kommer i tid, men en sån sak
reder man ju ut på två veckor, fortsätter
eleven komma försent så ska den ju inte
vara kvar.
Vilka realistiska förväntningar kan
man då ha på en yngre lärling?

– Det kommer låta som en klyscha det
jag ska säga, men det är inte mindre sant
för det, säger Michael och fortsätter: Man
är med och formar en människa in i ett
företag, personligen skulle jag tycka det
är värre att ta in en anställd från annat
företag och behöva omforma den.
Vidare menar Michael att en låsteknikerlärling som inte tidigare arbetat i
branschen är som ett blankt blad och det i
en positiv bemärkelse.
– Som företagsledare får man sätta
sin prägel, sin ambition. Man har ju en
affärsidé bakom sitt företag och genom
att ta in en lärling får man möjligheten att
forma personen rakt in i den här idén.
Innan de elever som Michael skickar
ut till företagen påbörjar sin praktik
brukar han skicka med dem ett antal
tips. Ett sådant är vad de kan göra när de
”bara står” och handledaren är upptagen
med annat.
– Förmodligen finns det kataloger
och broschyrer, som elev skulle jag be att
få titta i dessa, det är alltid pinsamt när
man står som ett fån och inte vet vad man
ska göra. Eleven kan också erbjuda sig
att packa upp varor. De flesta företag har
även en skrotlåda, då säger vi åt eleverna
att fråga om man får skruva lite på innehållet i den.

KOMPLETTERAR MED NY KUNSKAP

Det som blir riktigt roligt och som inte
alltför sällan händer, berättar Michael,
är när den erfarna låssmeden, elevens
handledare, märker att lärlingen börjar
bli bättre och bättre på saker, till slut
kanske hen till och med går om låssmeden med den moderna kunskap som den
precis tagit till sig. Låssmeden blir då lite
stressad, men främst sporrad.
– Låsteknikerlärlingarna går ju en utbildning parallellt och de får till sig purfärsk kunskap om branschen, sådant som
en låssmedshandledare läste för många år
sedan, man blir eggad och sporrad av det
nya och känner att man också själv vill
uppdatera sig och kan lära av eleven. Det
blir ett fantastiskt utbyte av kunskaper.
Att ta in unga människor utan erfarenhet är faktiskt en del av affärsidén i
Michael Prietzels företag.
– Vi kommunicerar det tydligt i vår
affärsidé och säger det till kunder också,
berättar Michael och fortsätter: Kunderna
har inget emot att vi har ungdomar på
företaget på det här sättet, tvärtom, de
tycker det är roligt att vi satsar på unga
och flera föräldrar i området har också
hört av sig och frågat om deras barn
skulle kunna få praktisera här, det är
riktigt skoj.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021
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SLR:s stödmaterial ska underlätta
programflytten
Som Säkerhetsinstallatören tidigare skrivit
bytte låssmedsutbildningen gymnasieprogram i
höstas. Vad innebär förändringen i praktiken för
skolorna som erbjuder låssmedsutbildning? Och
hur ser man på övergången?
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: ADOBE STOCK

Det var 2011 som alla specialutformade program på gymnasiet
togs bort, vilket resulterade i att låssmedsutbildningen hamnade
på hantverksprogrammet och fick liknande kursmål som bland
andra frisör- och floristprogrammet. En olycklig utkomst enligt
SLR som sedan dess lobbat för att flytta tillbaka låssmedsutbildningen till det industritekniska programmet.
Efter flera år av hårt och intensivt arbete från
SLR fick man slutligen gehör från Skolverket som
beslutade att yrkesutgången låssmed flyttades
från hantverksprogrammet, där det varit
under ”övriga utbildningar”, till industritekniska programmet inriktning produktoch maskinteknik.
”En stor framgång för branschen”, sa
ansvarig för kompetensförsörjning på
SLR, Thorbjörn Hellman då.
BRANSCHEN MER INDUSTRIMÄSSIG

Anna Andersson rektor på Malmö Lärlingscenter tror att låssmederna själva tycker att
utbildningen flyttats till rätt program. Kollegan,
koordinatorn Mikael Svensson är också positiv till
bytet.
– Det är helt rätt att flytta utbildningen eftersom branschen
blir mer industrimässig. Lås idag är mer industrimässiga än
mekaniska och det är också en del i varför jag är positiv till
övergången.
Vidare menar Mikael Svensson att det är svårt att veta om
eleverna hittar till programmet eller inte. Nästa gång man kan
söka låssmedutbildningen vid Malmö Lärlingscenter är i skarven
mellan januari och februari nästa år. Starten ligger till hösten
2022, ett helt år framåt, vilket innebär att mycket kan hända till
dess.
För att övergången ska bli så smidig som möjligt har SLR jobbat fram ett gediget stödmaterial för skolorna att använda sig av.
– Materialet är utvecklat av SLR tillsammans med den för
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närvarande SLR-anställda konsulten och tillika skolexperten
Lotta Naglitsch och Skolverket, och ska underlätta för skolorna
att komma igång med förändringarna som är ett resultat av
bytet, säger Thorbjörn Hellman.
ALLMÄNNA KURSER ANPASSAS

En del kurser inom programmet är allmänna, det vill säga
allmänt hållna och inte låssmedsspecifika. Dessa kurser är anpassade till ett 30-tal yrken och det är upp till varje bransch att
yrkesanpassa kurserna.
– Förutom att gå de låssmedsspecifika kurserna måste eleverna även gå dessa kurser och det är därför väldigt viktigt att
anpassa dessa för låssmedsyrket, säger Thorbjörn Hellman och
förtydligar att det kan handla om att skriva om kursinnehåll,
vilket man också gjort.
Alla skolor har fått de omskrivna kurserna på remiss och
hittills har ingen under tre remissomgångar svarat
med någon särskild synpunkt, från SLR:s håll
tolkar man det väldigt positivt och ser det som
att man fått grönt ljus.

Ett år med
Säkerhetsuniversitetet
I SEPTEMBER 2021 VAR DET PRECIS ETT ÅR sedan den första

utbildningen för Behörig Ingenjör Inbrottslarm anordnades och
Säkerhetsuniversitetets verksamhet officiellt var igång. Vi kan nu
se tillbaka på ett år fyllt av utveckling, framsteg och nöjda deltagare, men också på utmaningar på grund av rådande omständigheter med restriktioner och smittspridning.
SÄKERHETSUNIVERSITETET STARTADES AV Säkerhetsbranschen

på efterfrågan av medlemmarna och branschen, där man såg ett
stort behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning
och efterfrågade att Säkerhetsbranschen som branschorganisation skulle arbeta för att fylla det behovet.
Det första året har varit ett år av utveckling och tillväxt för
Säkerhetsuniversitetet. Vi startade med utbildningarna Behörig
Ingenjör Inbrottslarm och Kamerabevakningssystem, och efter

DET HAR VARIT ETT SPECIELLT ÅR FÖR OSS ALLA, VILKET har

märkts även på våra nystartade utbildningar där vi under året
har fått tänka kreativt och anpassa oss till restriktioner och hemarbete. Det innebär till exempel att vi även erbjuder våra kurser
digitalt på distans, någonting som har varit väldigt uppskattat av
våra deltagare, både på grund av hemarbete och för att man kan
delta på valfri kurs oberoende av var i landet man befinner sig.
Vi har haft ett riktigt bra första år med Säkerhetsuniversitetet
och vi ser fram emot att kunna fortsätta utvecklas och leverera
kvalitetssäkrade utbildningar till nöjda kursdeltagare.
Joakim Söderström, vd SäkerhetsBranschen

www.steplock.se

INSTRUERANDE VIDEOKLIPP

Förutom specificering av dessa kurser,
innehåller stödmaterialet till skolorna
också instruktion för utförande av – det
sedan tidigare inrättade – yrkesprovet,
kommentarmaterial i form av videoinstruktioner och etableringsstöd.
– Instruktionen för yrkesprovet har vi
tagit fram som ett tydliggörande att det ska
göras i slutet, man har alltså tre år på sig att tillskansa sig de kunskaper som behövs för att lyckas
med provet, berättar Thorbjörn Hellman.
De instruerande videoklippen som gjorts kommer att föras in
i SLR:s utbildningsplattform, LARA.
– Det känns glädjande att vi kommer kunna erbjuda visuellt
stödmaterial också, tillägger Thorbjörn Hellman.
Den sista delen i stödmaterialet handlar om etableringsstöd,
något som först kommer igång i Göteborg och då i första hand
på Lindholmen för att vara specifik.
– Etableringsstödet är ett slags pilotprojekt mellan SLR och
tre andra branscher som går ihop för att för att dra igång lärlingsutbildning. När vi väl börjar med detta kommer vi erbjuda
ett konkret material som vägledning för hur man startar en
låssmedsutbildning som lärlingsutbildning, säger Thorbjörn
Hellman avslutningsvis.
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att efterfrågan på kursutbudet snabbt växte har vi sedan kunnat
komplettera med Behörig Ingenjör Brandlarm och Utrymningslarm med talat meddelande.

När det måste fungera.
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Utbildning till säkerhetsingenjör
blev snabbt populär

Dataintrång mot sociala medier
och e-tjänster fortsätter öka

Oscar Tylstedt

Vid två tidigare tillfällen har
Säkerhetsinstallatören skrivit om Campus Telges arbete
för att driva en utbildning till
Säkerhetsingenjör. Efter att de
fått grönt ljus startade äntligen utbildningen hösten 2020,
mitt under pågående pandemi.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: CAMPUS TELGE

– Det är fantastiskt att kunna säga att
vi fyllde våra 20 platser direkt, trots att
det var under speciella omständigheter
pandemiåret 2020, säger Oscar Tylstedt,
utbildningsledare.
Eleverna som påbörjade utbildningen
förra hösten tar sin examen i december i
år. Då har de hunnit undervisas i allt från
produktkännedom till installation och
teknik.
– De teoretiska delarna har eleverna
fått ta till sig via föreläsningar online. Vi
har haft jättebra föreläsare från branschen, framhäver Oscar Tylstedt.
Bland annat har Stiftelsen Tryggare
Sverige föreläst för eleverna som också
har fått lära sig om kriminologi och
brottsprevention.
– Eftersom utbildningen till större del
grundar sig på praktiska kunskaper har vi
en hel del praktiska moment, bland annat
40
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utövas rent tekniska bitar med fokus på
till exempel lås och larm.
Även kurser inom projektledning och
IT står med i kursplanen som man menar
har sin styrka i sin bredd och bland annat
inkluderas även ett mindre vanligt ämne
som säkerhetsskydd. Trots att man är
nöjd med söktrycket hoppas man på
ännu fler sökanden framöver, då kommer
det också ges möjlighet att utöka antalet
platser.
VILL ARBETA MED SÄKERHETSFRÅGOR

En av de studerande, Erica Leveld hittade
utbildningen av en slump men kände med
en gång att den var något för henne.
– Jag har arbetat många år inom
resebranschen där säkerheten alltid stått
i fokus och varit viktig för människors
trygghet, så jag ville utöka min kompetens och få med mig det senaste säkerhetstänket och tekniken, förklarar Erica.
Enligt Campus Telge och Oscar
Tylstedt är målgruppen för utbildningen
väldigt blandad och åldersmässigt lockar
den allt från 20-åringar till äldre yrkesväxlare. Spridningen är med andra ord
stor men med en snittålder på cirka 28 år.
– Det som förenar de studerande är
att de alla har ett intresse för ämnet och
ser fram emot att arbeta med säkerhetsfrågor. Hittills har vi haft något fler män
än kvinnor som sökt, men det var också
väntat eftersom det är så branschen ser ut,
säger Oscar Tylstedt, som ser hoppfullt

på att kunna jämna ut balansen till nästa
utbildningsstart.
Efter fullföljd utbildning är tanken
att det ska finnas många öppningar på
arbetsmarknaden.
– Utbildningen till säkerhetsingenjör
är bred och vart man söker sig är nog beroende på vad man är mer intresserad av.
Vissa kommer kanske jobba på fältet med
installation, andra kanske söker sig mot
en roll som projektör eller säkerhetskoordinator. Somliga kommer bygga vidare
på de teoretiska kunskaperna och arbeta
med styrning och administration inom
valt område, förklarar Oscar Tylstedt.
FÅR VARA MED UTE PÅ FÄLTET

Den arbetsplatsförlagda praktiken som är
en stor del av utbildningen är tänkt som
ett led i rätt riktning mot arbetsmarknaden. Bland annat är det SLR-anslutna
företaget Axlås Solidlås en av de samarbetspartners utbildningen har som också
tar emot studerande under de yrkesförberedande kurserna.
– Branschföretagen har varit väldigt
duktiga på att ta emot våra studerande
som fått en positiv upplevelse. Introduktionen till företagen varit fantastiskt,
säger Oscar Tylstedt.
Erica Leveld håller med:
– Min första LIA var på Bravida Fire
& Security där jag fick chansen att vara
ute med teknikerna och skruva och få en
helhet av hur alla systemen är kopplade
och hur de fungerar. Vidare fick jag flera
nya kontakter och kunskaper av många
riktigt duktiga tekniker.
Nästa gång utbildningen till Säkerhetsingenjör blir sökbar är i december
2021.

Under en längre tid har dataintrång mot sociala medier
och e-tjänster ökat drastiskt.
Från januari 2021 till juli 2021
så ökade anmälningarna med
40%, tittar man längre tillbaka,
från juli 2020, är ökningen 119%
fram till idag. Enbart i juli 2021
polisanmäldes 587 dataintrång
mot sociala medier och e-tjänster, vilket är en ökning med
cirka 16 % jämfört med månaden innan.
Det vi sett det senaste året, när vi samtidigt levt i skuggan av en pandemi, är
att dejtingsajterna till stor del tagit över
scenen som mötesplats och att användningen av olika sociala medier ökat på
liknande sätt. Ärenden som kommer

in till Stöldskyddsföreningens digitala
tjänst, säkerhetskollen.se, visar att konton
hackas på Facebook och andra sociala
medier där man försöker lura användare
på deras personliga uppgifter.
– Skydda dina konton genom att använda säkerhetsåtgärder som exempelvis
tvåfaktorsautenticering. Sedan så ska du
självklart inte klicka på okända länkar
som kan förekomma i sociala medier,
mejl och sms säger Paul Pintér, Rådgivare
mot digitala brott vid SSF Stöldskyddsföreningen.
Att kunna skilja falska konton från
andra är inte helt enkelt, men det finns
saker att vara uppmärksam på när meddelandet handlar om att:

• Jag är i knipa, behöver ett snabblån
• Jag behöver låna dina inloggningskoder till bankdosan min är trasig
• Samla in pengar till behövande
• Jag vill ha ditt telefonnummer
• Jag vill att du ska skicka verifika
tionskoden som du har fått

Konsekvenserna av dessa intrång är att
människor bland annat kan bli utsatta för
bedrägeri.
TIPS FÖR ATT UNDVIKA DATAINTRÅNG!

• Ha starka och unika lösenord för
varje tjänst, helst en lösenordsfras
• Lämna aldrig ut några privata
uppgifter till någon annan
• Använd om möjligt en lösenordshanterare
• Aktivera tvåfaktorinloggning där
det går
• Klicka aldrig på några länkar som
du är osäker på
• Tacka inte ja till okända personers
vänförfrågan utan att ha gjort en
gedigen research kring personen
ifråga
• Logga ut från det sociala mediet så
fort du slutat att använda det
• Kontrollera alltid suspekta meddelanden som kommer från ”vänner”
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021

41

SSF INFORMERAR

Vi är Sveriges ledande
lås- och säkerhetsföretag!
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SLR AUKTORISATION
Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget uppfyller de krav som
SLR och SSF gemensamt tagit fram. Bland annat ska det finnas bevis på
yrkeskunskap genom mästar- och gesällbrev, SLRs etiska regler ska följas,
licenser från tillverkare måste finnas och butik och lokaler måste uppfylla
gällande skyddskrav. Anlita alltid en auktoriserad Låssmed!
VAD ÄR ISO 9001?
ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller
för alla organisationer inom alla branscher och verksamheter. Den inne
håller åtta huvudämnen:

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.

• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning
• Ständiga förbättringar
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

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

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

Alingsås Lås & Larmservice AB
Låssmeden AB
Borås Lås & Säkerhet
Direct Larm Borås AB
LåsTeam AB
Avarn Alviks Lås AB
Great Security Bromma AB
Täby Danderyds Lås AB (filial)
Certego AB (filial)
Bergs Låsverkstad AB
Certego AB (filial)
Wikströms lås – Protectum AB
Great Security Sverige AB (filial)
Skrea Lås & Smide AB
Vadsbolås AB (filial)
Farsta Lås AB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Certego AB (filial)
Great Security Mekanik Sthlm AB (filial)
Lås Larmteknik Värmdö AB
Låsab Lås- & Larmservice AB
Certego (filial)
Låscity i Gävle AB
Lås & Nyckel i Gävle AB
Avarn Låsteknik i Göteborg AB
Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB
Låfa, AB
Låset i Centrum HJK AB
Låsinväst Svenska AB
Låssmeden S Alexandersson AB
Låsspecialisten AB
Martin Mattson & Co Eftr AB
SafeTeam i Sverige AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Certego AB (filial)
Södra Vägens Låsservice AB
Halmstad Låsservice AB
Lås & Larmspecialisten AT AB
Brandbergens Låshörna AB
Haninge Lås AB
Gränslås Service AB
Avarn Lås-Aktuellt AB (filial)
Lås & Trygghet AB
Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB
Lås-Arne Malmström AB
Aspuddens Lås - Låstjänst HB
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (filial)
Certego AB (filial)
Västberga Lås AB
Nylunds Lås & Larm AB
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www.alas.se
www.lassmedboden.com
www.lasochsakerhet.se
www.directlarm.se
www.lasteam.se
www.avarnsecurity.se
www.greatsecurity.se
www.tabydanderydlas.se
www.certego.se
www.bergslas.se
www.certego.se
www.protectum.nu
www.greatsecurity.se
www.skrealas.se
www.vadsbo.se
www.farstalas.se
www.bbgruppen.se
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.laslarmteknik.se
www.lasab.se
www.certego.se
www.lascity.se
www.nyckel.nu
www.avarnsecurity.se
www.gbglas.se
www.lafalas.se
www.lasetgbg.se
www.lasinvast.se
www.lassmeden-sa.se
www.lasspecialisten.com
www.martinmattsson.com
www.safeteam.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.sodravagenslas.se
www.halmstad-lasservice.se
www.las-larm.com
www.lashornan.se
www.haningelas.se
www.avarnsecurity.se
www.las-trygghet.se
www.obergs.com
www.las-arne.se
www.lastjanst.com
www.bbgruppen.se
www.certego.se
www.vastbergalas.se
www.nylundslas.se

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

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

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

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

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

VAD ÄR ISO 14001?
ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåller de viktigaste kraven för
att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom
organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.
VAD ÄR FR2000?
I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö i FR2000 liknande de som
ställs i ISO 9001 respektive ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 14001
är internationallt erkända standarder för många branscher är FR2000
branschanpassat till bland annat Låssmedsföretag och innehåller även
lagkraven på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för kompetensförsörjning och kravet på en övergripande verksamhetsbeskrivning.
CERTIFIERING
Vissa certifieringar avser företag, andra deras ledningssystem och vissa
avser enskilda personer. Ofta finns ett samband, till exempel att ett företag
måste ha ett visst antal anställda eller en viss andel av de anställda som har
en viss personcertifiering för att erhålla företags- eller systemcertifiering.
Certifiering av ledningssystem, produkter och personer för SLR företag
görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) certifieringsorgan, så kallad
tredjeparts certifiering.

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

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

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

SAFETRON SL630

Marknadens mest kompletta ellås

Kvalitet och innovation från Sverige
www.safetron.com

MEDLEMSSIDOR
INKÖP, INVENTERING ELLER UTBILDNING

Mängder av tjänster
och verktyg för dig
Allt på samma ställe – copiax.se

NYHETER | BRANSCHEN

SLR | MINNS

SLR MINNS DENNIS BLENNMO

ASSA PENSIONERAR 177-ÅRING
SKULLE MAN SPELA UPP ETT ljudklipp från youtube (japp, det finns
där!) för den yngre generationen idag skulle de nog sitta som fågelholkar
och undra vad det är för missljud de hör. Men för oss andra som vuxit upp
med den, är ljudet kanske nästan lite mysigt.
REDAN 1843 UPPFANNS DEN FÖRSTA telefaxmaskinen av den skotske
urmakaren och uppfinnaren Alexander Bain. Faktum är att faxen genom
åren befäst sin position som kommunikationskanal. Fram till för några år
sedan, närmare bestämt 2018 var det till och med nedtecknat i Sveriges
rikes lag att allmänheten ska kunna kontakta svenska myndigheter
genom telefax, detta utöver via telefon. Men nu har kravet tagits bort
och det har till stor del att göra med e-postens utbredelse de senaste årtiondena. Telefaxen är idag en utdöende art. Men man skall icke förringa
dess smidighet.
FÖR LÅSSMEDSBRANSCHEN HAR FAXEN SPELAT en stor roll genom
åren och underlättat att låssmeder kunnat skicka dokument, särskilt i
sin kommunikation med Assa har faxen haft en central roll. Men nu har
den alltså gått i pension även där. Kommunikationsvägen via telefaxen
har upphört till förmån för nya modernare och säkrare lösningar. Hur det
tas emot av låssmederna återstår att se. Så här säger Torbjörn Andrén,
försäljningschef Projektering på Assa Abloy:
– Under tidens lopp så har det blivit väldigt dyrt för låssmeden att
upprätthålla faxkommunikationen. Ska man köpa en faxmaskin idag så
kostar den nog ca 20 000 kronor. Mot bakgrund av detta så har vi tittat
på en mängd olika lösningar och då fastnat för en applikation via ASM
(ASSA Security Master) som heter SM Com.
LÖSNINGEN RULLADES UT MED START 17 JULI I ÅR och på Assa är man
tydlig med att man har ett stort antal kunder att koppla upp och att det
därför kommer ta en stund innan alla låssmeder kan skrota sin fax.
– Vår tekniska support jobbar med att ge alla kunder behörighet samt
information kring hur det ska fungera, förklarar Torbjörn Andrén.
TORBJÖRN ANDRÉN PASSAR PÅ ATT AVSLUTA med en anekdot om
vad som kan hända med en faxkommunikation som går fel:
– Vi hade en kund som väntade svar via fax men faxen kom bara tillbaka
hela tiden. Vi kontaktade låssmeden och ställde frågan varför de skickade
tillbaka faxen? Låssmeden lät förvånad över frågan och svarade att de
inte fått något faxsvar alls. Vi ställde då frågan om de bytt faxnummer
utan att meddela oss, men det hade man inte gjort. Efter undersökning
och lite kliande i huvudet gick det upp för oss att vi skickat faxet till vårt
eget faxnummer. Förklaringen till låssmeden var inte helt enkel…..
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För en tid sedan gick Dennis Blennmo, låssmedsmästare, engagerad ledamot i Södra föreningen, grundare och ägare av Lås och Trygghet i
Helsingborg bort efter en tids sjukdom. Kollegan
och ordföranden i södra föreningen, Håkan Jonsson
beskriver honom som en som alltid visste och hade
koll på allt. Håkan och Dennis träffades första gången någon gång på
80-90-talet när Håkan skulle byta lås på den cykelaffär Dennis ägde på
Råå i Helsingborg.
– Dennis bestämde sig för att bli låssmed, så det blev han och han gick
sedermera med i SLR, vilket han också fick ett engagemang för.
Dennis och Håkan träffades på alla mötena som södra föreningen och
förbundet arrangerade och åkte alltid dit tillsammans. Håkan Dosé, SLR:s
ordförande minns också Dennis med värme.
– Han var en av dem som både var bestämd och hade tydliga åsikter,
samtidigt som han gav beröm när han tyckte något var bra. Han hade ett
stort hjärta mitt i sin bestämdhet.
Dennis Blennmo är saknad av många och vi på SLR minns honom för
hans långvariga engagemang i många frågor som rörde förbundet och
branschen.

NYHETER | BRANSCHEN

Assa Abloy
säljer Certego
till Nalka Invest
Förvärvet som offentliggjordes i början av
sommaren kommer
ha genomgåtts senare under hösten.
Det är Nalka Invest,
som ingår i Ikeasfären och främst
investerar i nordiska
små och medelstora bolag, som köper
Assa Abloys nordiska
låssmedsverksamhet
Certego. Försäljningen
innebär att Assa Abloy
Openings Solutions
stärker sitt fokus på
kärnverksamheten.
Certego har ett nätverk med
över 70 kontor och cirka 1200
anställda i Sverige, Finland,
Norge och Danmark. Nico
Delavaux, vd och koncernchef
för Assa Abloy har tidigare
sagt att han känner en stor
glädje att Certegos verksamhet och dess anställda får en
engagerad och erfaren ägare i
Nalka Invest – som ger verksamheten ett nytt hem och
skapar framtida möjligheter.
Tobias Eriksson, vd på
Certego, ser också ljust på
framtiden med nya ägare och

på frågan om vilka framtida möjligheter förvärvet
innebär för Certego säger han
följande:
– För vår nya ägare kommer Certego att vara en kärnverksamhet och det kommer
finnas ett stort intresse hos
dem att fortsätta att utveckla
och förädla bolaget. Jag ser
därför en stor utvecklingspotential för bolaget, framförallt
då det gäller tillväxt och
lönsamhet.
PLANERAR TILLVÄXTRESA

Han ser också att förvärvet
har en rad positiva konsekvenser för Certego som
nu blickar framåt mot en
tillväxtresa som man redan
nu börjat planera för. Tobias
Eriksson utesluter inte heller
fler förvärv framåt. Samtidigt
är han förväntansfull att
förverkliga den genomarbetade strategin som Certego är i
färd med att sjösätta.
– Att kopplas loss från vår
tidigare ägare Assa Abloy ger
även ett lugn kopplat framförallt till den misstänksamhet
som funnits bland andra
produktleverantörer, trots att
Assa Abloy alltid hanterat oss
med en armlängds avstånd.
Framöver berättar Tobias
Eriksson att Certego kommer
att satsa mycket på paketerade
lösningar till sina kunder, där
nystartade SOC-avdelningen
(Security Operation Center)
blir navet i den utvecklingen.
Man kommer också låta ESS

(Elektroniska Säkerhets System) att växa ytterligare.
– Vi har under en period
arbetat väldigt hårt på att få
personalen att trivas ännu
bättre i bolaget där vi utvecklat våra ledare, anställt extra
personal på vår HR-avdelning och i workshop-format
hittat de mervärden som vår
personal uppskattar, säger
Tobias Eriksson och fortsätter: Vi kommer framåt satsa
hårt på att få in mera personal
som har rätt attityd och bra
kompetens. Vi utvecklar och
bygger vidare på vår stora
satsning Certego Academy
där vi får fram nya talanger
till marknaden och även
utvecklar vår befintliga
personal.

FÖRÄNDRINGAR FÖR SLR

På frågan om förvärvet innebär några förändringar för
SLR svarar Tobias Eriksson:
– Jag ser inte att vi skulle
göra några förändringar som
kommer påverka SLR:s medlemskap och ser fram emot
alla intressanta SLR-möten
framöver. Vi ser det som en
otrolig möjlighet att få träffa
alla kollegor i branschen där,
både via SLR:s sammankomster som i lokalföreningarna.
Lars Nilsson, tidigare vd
för Certego Scandinavia, blir
vd för det nybildade Certego
Group, som omfattar Certego
Sverige, Norge, Danmark
och Finland. Tobias Eriksson
fortsätter som vd för Certego
Sverige.

SÖKES: INSTRUKTÖR PREPARAND LÅSSMED
SLR:s preparandkurs för blivande låssmeder är en viktig del i en
avstämning inför kommande gesällprov. Janne Thörner som en gång i
tiden startade preparandkurserna har nu beslutat att dra sig tillbaka
som instruktör. SLR tackar Janne Thörner för många års arbete
med detta. Janne Thörner har jobbat parallellt med Mats Nykom
(Låsspecialisten) och Peter Olausson (Låsinväst) som båda fortsätter
driva detta vidare. Vi behöver nu påfyllning med nya förmågor och
söker efter en medinstruktör/blivande instruktör! Du behöver vara
låssmed med mångårig erfarenhet samt ha en naturlig pedagogisk
förmåga att lära ut. För att få en insikt i kursen så får man vara med
som lärling/assistent de första gångerna. (Ersättning för arbets- och
restid samt kost och logi utgår enlig SLR:s normer) Preparandkurser
planeras hållas kontinuerligt i Stockholm och Göteborg + eventuellt i
Norrland vid något tillfälle om tillräckligt intresse finnes.
Är du själv intresserad eller vet någon som du tycker skulle vara
lämpad som blivande instruktör, tveka inte att skicka in namn och
kontaktuppgifter till kansli@slr.se. Märk ditt mail med ”Instruktör
preparandkurser låssmed” i ämnesraden.

SÄLJES!
LÅSSMEDSFÖRETAG I
CENTRALA STOCKHOLM
TEL: 0722505358
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 3-2021
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= Ett samarbete som hela tiden förfinas

Sedan 2018 sitter
SLR med som delbranschförening i
branschorganisationen
Säkerhetsbranschen.
Men vad innebär samarbetet oss emellan?
Och vad finns det för
tankar framåt?
Säkerhetsinstallatören tog ett
snack med Säkerhetsbranschens VD, Joakim Söderström och SLR:s ordförande
Håkan Dosé.
Både Joakim Söderström
och Håkan Dosé beskriver
samarbetet som givande
så här långt och menar att
samverkan mellan parterna
leder till ökad medlemsnytta
för båda organisationernas
medlemmar.
– Där SLR är lite korta i
rocken kan vi ta hjälp av Säkerhetsbranschen som arbetar
med säkerhet ur ett bredare
perspektiv än vad SLR gör,
förklarar Håkan Dosé och
Joakim Söderström tillägger:
– Vi har hittat många relevanta beröringspunkter och
kan resonera bra i övergripande frågor, som till exempel
var branschen är på väg. Vi

får större effekt på frågorna
tillsammans helt enkelt.
EN AV MÅNGA FRÅGOR som

förenar är den om kompetensförsörjningen. Inom SLR
upplever man att det saknas
yrkeserfarna låssmeder och
tekniker, på samma sätt
upplever man från Säkerhetsbranschens sida att det är en
stor brist på personal verksam
inom säkerhetsbranschen.
Ett av de större gemensamma framtida målen är just
också att fylla på med nya
människor i branschen.
– Det är en livsviktig fråga
för oss båda, säger Håkan
Dosé och fortsätter: Vi utgör
båda en människointensiv
bransch och har vi inte kunniga människor i den då är
det svårt för nya koncernledare att få tillväxt.
– Vi måste hitta formerna
för att nå ut i samhället och
popularisera yrkena, det är
en gemensam nöt att knäcka,
säger Joakim Söderström
och tillägger att Säkerhetsbranschen och SLR sedan en
tid tillbaka gjort en gemensam satsning med fokus på
politisk opinionsbildning.
MED DET GEMENSAMMA arbe-

tet med politisk opinionsbildning är målet att jobba med

branschens image och att vara
attraktiva utåt. Som Säkerhetsinstallatören tidigare skrivit har Säkerhetsbranschen
tillsammans med SLR och
dess andra delbranschföreningar anställt en analyschef,
Fredrik Kärrholm, som ska
driva de branschgemensamma frågorna. En sådan fråga
som redan är satt under lupp
ute bland politikerna är frågan om bakgrundskontroller
och det att branschen gemensamt efterfrågar utökade
möjligheter att få utföra dessa
kontroller på befintlig och
blivande personal.
FÖRUTSÄTTNINGARNA för ett

fortsatt givande samarbete
framöver för SLR och Säkerhetsbranschen tycks vara
goda enligt både SLR:s Håkan
Dosé och Säkerhetsbranschens Joakim Söderström.
Men finns det några potentiella käppar i hjulet? Eller
något som skiljer oss åt och
som skulle kunna försvåra det
för oss framöver?
– Jag tycker vi har konkretiserat vårt samarbete allt
eftersom och nu dessutom,
i och med att tillsammans
anställa en analyschef, tagit
ett avgörande gemensamt
steg framåt. Därmed ser jag
inte några hinder framöver,

snarare tvärtom, säger Joakim
Söderström och Håkan Dosé
håller med:
– Det finns egentligen
bara en större skillnad och det
är våra medlemskriterier, här
har SLR kopplat ett tydligt definierat yrkeskompetenskrav,
vilket också nischar oss.
Där är Säkerhetsbranschen
bredare.
Joakim Söderström fyller i.
– Vi är branschbreda och
medlemskraven handlar om
att säkerställa att de som är
medlemmar hos oss är seriösa
företag som innehar det rätta
auktorisationerna och certifieringarna.
– Tillsammans skapar vi
en bredd inom branschen och
kompletterar varandra, med
andra ord, säger Håkan Dosé
och fortsätter:
– Säkerhetsbranschen
har en stor styrelse med olika
kompetenser och olika typer
av människor, det skapar en
stor spännvidd som vi i SLR
naturligt aldrig kan ha. När
jag varit på ett av Säkerhetsbranschens styrelsemöten
(Håkan är styrelseledamot
reds. anm.) känner jag ofta att
det kommit upp frågeställningar som jag med glädje tar
med mig för diskussion till
SLR:s styrelse och det är kul,
avslutar Håkan Dosé.

SLR-vikarie fortsätter
som frilans
Han hade aldrig stött på en yrkesverksam låssmed innan han
började på SLR. Kompetensen oroade honom inte, men
det faktum att han inte hade
någon kunskap om låsvärlden
lockade honom till uppgiften.
– Att få göra en tidning från
ax till limpa var också en kul
utmaning.
Orden kommer från Linus Dahlbäck som höll ställningarna
under tiden SLR:s kommunikatör och redaktör befann sig på
föräldraledighet.
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND
FOTO: KLARA VIKLUND/SLR

Innan vikariatet på SLR hade Linus jobbat på bland andra Borås Tidning, SVT
och Radio P4 Sjuhärad.
– Min strävan är att jobba som just
multijournalist, titeln på den tjänst SLR
också sökte, så jag nappade direkt. Att
det skulle handla om lås- och säkerhetsbranschen kändes jättekul och som en
utmaning jag ville ta mig an.

GANSKA KVICKT FÖRSTOD LINUS ATT

han stod långt ifrån branschen, men det
var också det som fick honom att bli än
mer motiverad.
– Branschen består av väldigt mycket
detaljkunskap, att skaffa sig så mycket
kunskap att man ens begriper lite av det
har varit mitt mål och det tycker jag att
jag lyckats med, förklarar Linus Dahlbäck.
NÄSTAN DIREKT EFTER ATT HAN

börjat känna sig lite varm i kläderna slog
pandemin till och förändrade arbetsförutsättningarna.
– Jag hade många idéer att åka ut och
göra olika reportage, som ju tyvärr inte
gick att genomföra, säger Linus Dahlbäck
och fortsätter: Samma sak med kommunikationsarbetet, det är ju beroende av
att man är där det händer och det gick ju
inte.
Men allt blev inte omöjligt i sviterna
av pandemiläget, under hösten förra
året kunde han slå följe med SLR:s nya
ordförande Håkan Dosé när denne genomförde en turné för att besöka flera av
förbundets medlemsföretag.
– Vi gjorde en dagsstory när Håkan
var ute och avslutade med en film, det var
väldigt roligt och det hade absolut blivit
fler små filmer om turnén hade kunnat
fortsätta.
UNGEFÄR 1,5 ÅR HANN LINUS VARA

på SLR som redaktör för Säkerhetsinstal-

latören och som kommunikatör. Några
av de arbetsmässiga erfarenheter han tar
med sig framåt är tron på sina idéer.
– Jag har tidigare haft en tendens att
kanske strypa mina idéer och tänka att
nej det där är inget vidare, men nu i den
roll jag har varit och det läget som rått,
har jag varit tvungen att genomföra dem
och även insett att de ofta också är bra. Så
det handlar kanske mer om att inte fega
ur, erkänner han.
EFTER AVSLUTAT VIKARIAT PÅ SLR

gick Linus vidare till Göteborgs-Postens
sportredaktion där han är kommentator
för lokala sportsändningar. Bland annat
kommenterar han division sju-fotboll
och ibland kan uttryck som ”ha en nyckel
för att låsa upp försvaret” och liknande
låsrelaterade kommentarer smyga sig in,
kanske är det en kvarleva från tiden i
säkerhetsbranschen, vem vet. Men Linus
låser inte dörren till branschen helt, förutom att han själv ska vara föräldraledig
framåt våren fortsätter han att skriva för
Säkerhetsinstallatören på frilansbasis, det
ser vi fram emot.

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

Avarn Låsteknik i Göteborg AB
Box 7058
402 31 Göteborg

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

Idrottsvägen 33, 702 32 Örebro ● 019-32 21 30 ● info@idsakerhet.se ● www.idsakerhet.se

Sälj Yale Doorman
som ett proffs
För dig med CN-licens finns nu Yale
Doorman Propack för både L3 och de
tidigare V2N modelerna i alla färger.

Nyhet!
ASSA ABLOY PULSE

Propack innehåller 4 stycken identiska Yale
Doorman L3 eller V2N i samma ytbehandling.
Varje L3 är packad i en egen kartong. Ni trär på ett
Pro fodral (se bild) på de enheter som ni säljer utan
installation.

Ett framtidssäkrat system som kombinerar det
bästa inom elektronisk och mekanisk säkerhet.

V2N är packade i en kartong som innehåller delar till
4 enheter.

ASSA ABLOY PULSE är vår elektroniska låslösning med självförsörjande cylindrar
och hänglås. Varken batterier eller extern strömförsörjning behövs. Det trådlösa
passersystemet kombinerar elektronisk låsning med traditionell mekanisk
säkerhet. ASSA ABLOY PULSE är utformat för att användas i alla typer av miljöer från skolor till sjukhem och lägenhetskomplex. Systemet kan installeras i nybyggen
eller efterinstalleras på befintliga fastigheter. ASSA ABLOY PULSE administreras
genom den molnbaserade plattformen Incedo™ Open.

innesalj.se.openingsolutions@assaabloy.com

A512.2101

A518

Läs mer på assaabloyopeningsolutions.se eller ring 016-17 70 00

Ni med CN-licens kan beställa Yale Doorman
Propack genom att kontakta ASSA ABLOY Opening
Solutions kundtjänst via mail:

yalehome.se
Någon att lita på – varje dag

POSTTIDNING B
SLR
Granviksliden 2
435 35 MÖLNLYCKE

Ny
Cloud
Interface

AirKey
Smart helt enkelt

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

www.evva.com

