
SLR POLICY FÖR RELATION MELLAN 
SLUTKUND OCH 
TILLVERKARE/GROSSIST 

En SLR policy är ett instrument för att ange Riksförbundets åsikter i olika frågor. 
Detta för att uppnå en enad syn och ge enhetliga svar på olika uppkomna 
branschrelaterade frågor. SLR policies fastställes i SLR styrelse innan publicering. 

Bakgrund 

På senare år har företag av typen Facility Management bolag vuxit 
sig allt starkare inom området fastighetsservice. Dessa bolag åtar sig 
allt mer av den totala fastighetsservicen, allt från städning till drift. 
Det blir allt vanligare att dessa bolag även agerar köpare av säkerhet 
för att kunna åta sig total drift av fastighet. Facility Management 
bolagen letar vägar för att sänka den totala kostnaden. Dessa vägar 
kan bl.a. innebära att de som större aktörer på köparsidan försöker 
skapa ramavtal med producenter och grossister för att eliminera 
mellanledet. 

Det kan i vissa fall även vara tillverkaren eller grossisten som ser en 
möjlighet till ökad intäkt genom att söka ramavtal eller liknande med 
en stor aktör inom säkerhetsområdet och på så sätt omöjliggöra för 
mellanledet att påverka prisbilden. 

Riksförbundets åsikt 
Det är viktigt att ha de olika aktörernas roller klart definierade vid 
säkerhetsupphandling. Riksförbundets åsikt i denna fråga är väl 
förankrad och tydlig. All inblandning från olika aktörer som innebär ett 
ingrepp i SLR företagets åtaganden anses allvarligt påverka 
branschens utveckling och fortlevnad samt utgör på sikt ett hot mot 
den allmänna nivån på inbrottsskyddet i samhället. 

Det är av största vikt, för alla parter, att all installation, service och 
projektering av inbrottssäkerhet utförs av kunnig och kompetent samt 
vandelsprövad personal. Kunskapen ska vara bevisad och undergå 
granskning. Denna ”bevisade” kompetens finns endast hos SLR 
auktoriserat företags personal.  

För att upprätthålla denna kompetens, så att säkerhetsköparens 
behov även i framtiden kan säkerställas, krävs det ständig utbildning 
och förkovring i yrket. Det krävs även att SLR företagen som helhet 
kan utvecklas för att kunna möta morgondagens teknik och 
säkerhetsbehov samt kundernas och kravställares olika krav. 



Kompetensutveckling på företag och av personal är dyrbart och 
tidskrävande men nödvändigt för upprätthållandet av rätt 
skyddsnivåer. Ny teknik gör att andra kategorier av anställda krävs, 
goda kunskaper inom IT och elektronik krävs allt mer i moderna 
säkerhetslösningar.  

Allt detta sammantaget innebär att alla åtgärder som påverkar 
installationsledets möjlighet till enskild prissättning kommer att 
påverka företagens möjlighet till utveckling. På sikt riskerar detta 
allvarligt att även påverka den allmänna nivån på inbrottsskydd i 
samhället vilket i sin tur kommer att drabba slutkund genom bl.a. 
höjda försäkringspremier och en otryggare vardag. 

Sammanfattning  
På SLR styrelsemöte september 2007 diskuterades gränsdragningen 
avseende Facility Management bolag och jämförbara Serviceföretag. 

SLR styrelse har den principiella hållningen att denna typ av företag 
hör till kategorin slutkund på samma sätt som bygg- och 
byggserviceföretag. Följaktligen anser SLR styrelse att våra 
leverantörer bör omfattas av samma principiella hållning. M.a.o. 
hänvisa dessa kundkategorier till detaljister och återförsäljare för att 
inte skapa en osund konkurrenssituation där vissa leverantörer 
konkurrerar med SLR Låssmedsföretag.  

Riksförbundet motsätter sig varje form av försök till ramavtal eller 
andra överenskommelser som innebär att installationsledets (SLR 
Låssmedsföretagens) möjligheter begränsas. Bl.a. med hänsyn 
tagen till kravställares och slutkunders förväntan på installerat 
inbrottsskydds funktion och tillförlitlighet är det av största vikt att en fri 
och individuell prissättning av tjänster och produkter kan tillämpas.  

Det är även av största vikt att installation, service och projektering av 
inbrottssäkerhet utförs av kunnig, komptent samt vandelsprövade 
personer tillhörande företag som underställt sig branschens krav på 
etik och redlighet.  

Policyn antagen 2007-12-18  
Styrelsen för Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR 
(Idag: Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR)


	SLR POLICY FÖR RELATION MELLAN SLUTKUND OCH TILLVERKARE/GROSSIST
	Bakgrund
	Riksförbundets åsikt
	Sammanfattning 


