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I N N E H Å L LB Ä S T E  L Ä S A R E

Säkerhet i handeln
Kontanthanteringen i detaljhandeln
ser ungefär likadan ut idag som för
50 år sedan – trots väldigt annor-
lunda förutsättningar. Behovet av
säkerhet har ökat kraftigt, och allt
fler efterfrågar exempelvis slutna
kontanthanteringssystem. . . . 6-8

Rån får förödande 
konsekvenser
En butik som utsätts för ett rån för-
lorar mycket mer än den stulna
summan kontanter.
– Slutna kontanthanteringssystem

är det enda som hjälper säger Petrus
Bolin, säkerhetschef på Coop 
Sverige AB. . . . . . . . . . . . . . 9-10

Smart Club 
valde SafePay
Den norska butikskedjan gjorde en
omfattande utvärdering och valde
sedan SafePay från Gunnebo för att
effektivisera sin kontanthantering. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-13

Självbetjäning 
på Metro 
Gunnebo och Metro Group i Tysk-
land har haft ett nära samarbete i
tre år. Tillsammans har de bland
annat utvecklat ett kontanthanter-
ingssystem för självbetjäning hos
Metro Cash & Carry. . . . . . . . . 14

Smittande entusiasm
Hans-Joachim Stiemert är en erfa-
ren säljare på Gunnebo i Tyskland
– men han har sin ungdomliga
entusiasm i behåll.
– Jag älskar mitt jobb, företaget,

produkterna och mina uppgifter. 
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VI HAR UNDER 2007 i två nummer av Gunnebo Global beskrivit våra
affärsområden Bank och Områdesskydd och informerar i detta
nummer om vårt minsta affärsområde: Detaljhandel. Det svarar
idag för cirka tio procent av vår omsättning, men är kanske det
affärsområde som har störst tillväxtpotential.

Gunnebo har via sina kända varumärken ChubbSafes, Ficht-
Bauche och Rosengrens en mycket gedigen och mångårig erfaren-
het av att skydda pengar och värdeföremål inom banksektorn.
Denna unika kompetens har lett till ledande marknadspositioner
inom framför allt fysiska banksäkerhetsprodukter världen över.
Produktutvecklingen, som ofta skett i nära samarbete med de
ledande bankerna, har bland annat omfattat utrustning för en
mycket säker och effektiv kontanthantering. Det har medfört att
direkta rån mot banker i stort sett upphört eftersom pengarna idag
förvaras i låsta kassaskåp och med tidsfördröjning endast matas
fram vid beställning. Denna kompetens har bland annat legat till
grund för att utveckla ett lika säkert och slutet recirkulerande kon-
tanthanteringssystem för detaljhandeln – där utvecklingen i Euro-
pa dessvärre pekar mot allt fler butiksrån.

MÄNGDEN SEDLAR OCH MYNT som hanteras idag i detaljhandeln
överstiger i de flesta länder det antal som bankerna hanterar. Och
marknaden för att hantera pengar i detaljhandeln är mycket stor.
Enbart i Europa finns det cirka 3 miljoner kassaplatser och även
om endast en tredjedel är möjliga att utrusta med Gunnebos
system för sluten kontanthantering, SafePay™ – eller liknande
system – betyder det en marknad värd över 100 miljarder kronor…

Men Gunnebos erbjudande till kunderna inom detaljhandeln
består inte enbart av SafePay. Vi levererar idag system för elektro-
niska varularm genom vårt dotterbolag Gateway, elektronisk över-
vakning med larm och kameror, olika former av entrékontroller,
säker förvaring i form av olika deponeringsskåp och kassaskåp samt
service av våra säkerhetsprodukter och system.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG gärna citera Coop Sveriges säkerhetschef
Petrus Bolin som i en artikel på sidan 9 kommenterar handelns
uppfattning: ”Slutna kontanthanteringssystem är en ödesfråga för
detaljhandeln!”

Jag hoppas att du får en trevlig lässtund med detta nummer av
Gunnebo Global. Du är alltid välkommen att kontakta mig eller
någon annan i redaktionskommittén – se kontaktuppgifter nedan
– för att lämna synpunkter eller tips om artiklar du skulle vilja läsa
i kommande nummer av Gunnebo Global. Nästa nummer, som
kommer att handla om vårt fjärde affärsområde, Säker Förvaring,
kommer att distribueras i mars 2008.

JANERIK DIMMING
INFORMATIONSDIREKTÖR 

GUNNEBO AB

SID 9–10
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Fira de Barcelona har årligen 3,5 miljo-
ner besökare. För att skapa kontroll över
flödet och automatisera entrén för alla
dessa besökare har mässan gett Gunnebo
i uppdrag att installera lösningar för till-
trädeskontroll: entrégrindarna GlasStile
S och snabbslussarna SpeedStile BP. 

Fira de Barcelonas historia startade vid
världsutställningen 1888, och sedan dess
ha mässan blivit viktig för den ekono-
miska utvecklingen i och marknadsför-
ingen av Barcelona, Katalonien och hela
Spanien. Varje år arrangeras runt 80
utställningar, 40 500 utställare finns på
plats och mässorna besöks av cirka 3,5
miljoner människor. 

SNABBT OCH SÄKERT

Vid byggmässan Construmat 2007, med
fler än 250 000 besökare, invigdes mäss-
områdets nya lösning för tillträdeskon-
troll. Alla som kommer in via huvudin-
gångarna till mässområdet passerar nu
snabbslussarna SpeedStile BP och inne på
området finns entrégrindarna GlasStile S.
Lösningen innebär att tillträdeskontrollen

är helt automatiserad. De vanliga säker-
hetsvakterna är ersatta av ett automatiskt
system där många människor kan passera
snabbt och säkert och som har en mycket
modern image. I nästa steg av projektet ska
SpeedStiles installeras vid alla åtta pavil-
jonger på mässan, så att olika arrangemang
med egna entréer kan hållas samtidigt i de
olika paviljongerna. 

PIONJÄR PÅ OMRÅDET

Projektledaren Mario Nunez på Gunnebo
i Spanien berättar att Fira de Barcelona
valde Gunnebos lösning tack vare dess
design, pålitlighet och tekniska höjd.
De ville också ha möjlighet att kunna
integrera flera andra system i snabb-
slussarna – till exempel avläsning av bil-
jetter. 

– Fira de Barcelona är en pionjär i Spa-
nien, som den första mässa som installe-
rat den här typen av säkerhetslösning för
att lösa tillträdeskontrollen. Barcelona är
en stad som är känd för att vara innova-
tiv, något som bevisas av den här lös-
ningen, säger Mario Nunez. �

Fira de Barcelona ersätter vakter
med automatisk tillträdeskontroll

Fira de Barcelona är den första mässan i Spanien som har installerat en helt automatisk
tillträdeskontroll.

De första högsäkerhetsdörrarna
levererade till spansk tågtunnel

I mars fick Gunnebo i Spanien uppdra-
get att installera brand- och explo-
sionssäkra dörrar i en ny tunnel för
höghastighetståg utanför Malaga. Det är
Gunnebos fabrik i brittiska Bedford som
stått för leveransen, och den första instal-
lationen gjordes i månadsskiftet augusti-
september.  

Dörrarna har testats och certifierats
noggrant, och klarar två timmars brand
och kraftiga explosioner. De har ett
avancerat ventilationssystem som står
emot intensiv rökutveckling och minskar
risken för att tågpassagerare ska rökför-
giftas. Gunnebo är ett av tre företag i
världen som kan erbjuda så här robusta
och säkra dörrar för tågtunnlar. �

I början av 2008 lanserar Gunnebo nya
inbrottsskyddade skåp med säkerhets-
grad II och III. Den nya konstruktionen
är gjord för att klara hårda fysiska
påfrestningar. Skåpen är certifierade
enligt EN 1143-1 och säljs under varu-
märkena ChubbSafes och Rosengrens. 

Skåpen har en ny konstruktion och är
byggda i ett nytt material, vilket väsent-
ligt minskar skåpens vikt. På så vis blir de
mycket enklare att installera. De har
också en modern design med en ergono-
miskt utformad dörr. 

– Nu har vi en hel familj med skåp i
olika storlekar, från säkerhetsgrad 0 till III,
konstaterar James Taylor, produktchef på
Kompetenscenter Säker Förvaring. �

Nya säkerhetsskåp 
klarar hårda attacker
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Råvaror skall köpas in, produkter
produceras och utrustas enligt
kundens önskemål och sedan
levereras till rätt adress i rätt tid.
Det låter ju inte så komplicerat,
men i en enda mening har vi
förflyttat oss mellan flera
kontinenter, för att inte tala om
antalet nationsgränser. 

Gunnebos Kompetenscenter Säker För-
varing ansvarar för inköp, produktion
och distribution av alla skåp som säljs i
koncernen. En stor del av skåpen kom-
mer fortfarande från någon av de fyra
produktionsanläggningarna i Europa,
med en växande andel från egen och
inköpt produktion i Asien. Tidigare har
skåpen beställts direkt från fabriken och
lagrats lokalt, där även eventuell kundan-
passning gjorts. Detta är en dyr process,
eftersom många små leveranser gjordes
till 21 olika lager. I många fall innebar det
flera veckors väntetid för slutkunden.

CENTALT DISTRIBUTIONSCENTER 

– Men med dagens moderna infrastruk-
tur och systemstöd finns det ju goda
förutsättningar att effektivisera även

denna del av processen, säger Ann-Marie
Nygren, logistikchef och projektledare
för Säker Förvarings nya europeiska dis-
tributionscenter. Det är detta vi tagit
fasta på när vi nu satsar på ett centralt
europeiskt distributionscenter för kon-
cernens skåpprodukter. 

Visionen för det centrala distributions-
centret, som är lokaliserat till tyska Salz-
gitter och invigdes den 1 oktober i år, är
att öka försäljningen genom bättre leve-
ranstider och bättre kvalitet. Men den
absolut främsta anledningen till storsats-
ningen är enklare än så: att öka servicen
till slutkunderna. Med det nya lagret och
alla logistikrutiner på plats är målet att
95 procent av alla order ska levereras
inom fem dagar – oavsett var i Europa
kunden finns. 

MÖJLIGHET TACK VARE MJUKVARA

– Grunden till hela distributionskanalen
är faktiskt en mjukvara. En så här effek-
tiv distributionsprocess hade inte varit
möjlig utan ett system som följer pro-
dukterna från fabrikerna till slutkunden,
säger Ann-Marie Nygren.

Mjukvaran, Microsoft Dynamics, är
framtidens standardlösning för alla typer

av affärs- och ekonomisystem i koncer-
nen, och det europeiska distribution-
scentret är först på banan (läs mer om
detta i artikeln till höger). 

LAGRAR SKÅP FRÅN ASIEN

Under senare år har efterfrågan på lägre
säkerhetsklassade skåp ökat markant.
Utvecklingen är speciellt tydlig bland kon-
cernens återförsäljare och distributörer,
som idag även utgörs av internetföretag.

– För den typen av kunder är tillgäng-
lighet till rätt produkter i rätt tid avgö-
rande. Eftersom stora delar av de lågsä-
kerhetsklassade skåpen produceras i
Asien är detta en nödvändig lösning för
att säkerställa tillgängligheten, säger
Ann-Marie Nygren.

Till att börja med kommer centret att
lagerhålla 280 standardskåp och 72 olika
typer av lås, och största delen av den
kundanpassning som behövs kommer
också att göras i Salzgitter.

ANPASSNING EFTER BEHOV

– Man kan ju tycka att ett skåp är ett
skåp, men det finns många saker som ska
anpassas efter kundens behov, berättar
Ann-Marie Nygren. Ta till exempel bara

Jättesatsning på logistikcenter
ger bättre kundservice

Gunnebos nya distributionscenter lagerhåller 280 olika standardskåp som distribueras till hela Europa.
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Gemensamt ERP-system 
sparar tid och pengar

valet av lås – det kan göra hela skillnaden
mellan vilken säkerhetsgrad skåpet klas-
sas till. Även inredningen skall anpassas
utefter vad kunden tänkt förvara i skå-
pet. Nycklar, cd-skivor eller pärmar?

En annan viktig uppgift för centret är att
bygga in kvalitetskontroll i leveransproces-
sen. Självklart kvalitetstestas alla produkter
innan de lämnar fabrikerna, men det kan
hända saker under frakten och kund-
anpassningen som påverkar prestandan. 

– Självklart skall det vara en helt felfri
produkt som levereras till slutkund, och
det är  därför ett viktigt steg i logistik-
processen att säkerställa detta innan pro-
dukterna lämnar distributionscentralen.

ÄVEN ETT UTBILDNINGSCENTER

Internt kommer centret även att fungera
som utbildningscenter för koncernens
säljare, agenter och distributörer. 

– Många tror att logistik enbart hand-
lar om att frakta en produkt från A till B.
Men det är så mycket mer än så. Det
handlar om att hitta rätt mix av produk-
ter som passar rätt in på våra olika mark-
nader och som avspeglar hur vi strategiskt
planerar att utveckla våra affärer i framti-
den, avslutar Ann-Marie Nygren. �

I november 2006 initierades det
största koncerngemensamma
projektet någonsin inom Gunnebo:
programmet ”Gunnebo Dynamics”,
med syftet att införa ett
gemensamt IT-affärssystem i
gruppen. Tio månader senare har
plattformen levererats och håller
på att implementeras. Den första
sajten – ”European Distribution
Central” – används live för
Dynamics AX-lösningen.

Idag används många olika IT- och affärs-
system inom Gunnebo Group – till
exempel system som stödjer ekonomi,
produktion, försäljning, serviceadmi-
nistration och styrning av olika affärs-
processer. Systemen är oftast inte inte-
grerade med varandra, vilket kan göra
det svårt att samarbeta över organisa-
tionsgränser. 

– Dessutom behöver många av syste-
men som används idag uppdateras, eller
till och med bytas ut. För att skapa en
kostnadseffektiv lösning som verkligen
gör nytta beslutade koncernledningen
för ett år sedan att införa en gemensam
ERP-lösning, säger Martijn Broer, pro-
jektledare för införandet av det nya syste-
met. 

– När Dynamics är igång tar integra-
tionsprojektet ”Gunnebo One Compa-
ny” ännu ett steg framåt. Till exempel
kan vi göra leverantörskedjan mer trans-
parent, och ha information till våra kun-
der mer lättillgänglig. Projektet visar att
det finns ett enormt engagemang i kon-
cernen, både när det gäller att bidra med
interna resurser och att involvera externa
experter. Lösningen kommer att ge oss
en gemensam bas för att skapa en bättre
och mer effektiv verksamhet – och däri-
genom spara tid och pengar. �

Martijn Broer är projektledare för införandet av det nya IT-affärssystemet.
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Öppen layout i butikerna, utökad kund-
service, ökade öppettider… Dagens detalj-
handel ser mycket annorlunda ut jämfört
med för några år sedan. Utom på en
punkt: de flesta hanterar kontanter unge-
fär likadant idag som för uppåt 50 år
sedan. 

Nu växer behoven av nya och bättre

säkerhetslösningar, till exempel slutna
kontanthanteringssystem och effektiva
elektroniska varularm som minskar risken
för stölder och svinn. 

Gunnebo ligger långt framme i utveck-
lingen och samarbetar tätt med flera stora
kunder – för att hitta de bästa och mest
effektiva lösningarna. 

omvandling 
kräver nya säkerhetslösningar

Detaljhandel i
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Med ökade öppettider, en stor vilja
att ge ökad kundservice och
öppnare layouter i butikerna ställs
nya krav på säkerhet och behov av
förändrade rutiner inom detalj-
handeln. En snabb omvandling som
Gunnebo i tätt samarbete med
kunder aktivt deltar i.

Inom områden som varuhantering,
logistik och acceptans för olika typer av
betalkort ligger detaljhandelsbranschen i
Europa mycket långt framme. Men ruti-
nerna kring hanteringen av kontanter ser i
många fall likadan ut idag som för 50 år
sedan. Därutöver är dagens butiker öpp-
nare med breda utgångar och flytande
gränser mellan olika affärer i exempelvis
gallerior, och vi har en situation där risken
för stölder och svinn ökat markant. Sam-
mantaget gör detta att behovet av säkerhet
har ökat inom detaljhandeln. 

Förutom traditionella säkerhetslösning-
ar som skåp för säker förvaring ökar även
behoven för olika typer av varularm och

kameraövervakning, och branschen efter-
frågar allt mer slutna system för hanter-
ingen av kontanter – från kassan och hela
vägen till banken.

MÅSTE VARA LÄTTANVÄNDA SYSTEM

Samtidigt som säkerhetskraven ökar är det
viktigt att de säkerhetssystem som utveck-
las inom detaljhandeln är praktiska och
”lättanvända”, menar Gunnar Konkell,
affärsutvecklingschef på Gunnebos kom-
petenscenter för Säker Kontanthantering.

– På en bank är säkerhetsfrågorna en del
av jobbet, och bankpersonalen är i allmän-
het mycket lojal och stannar i flera år.
Inom handeln är personalomsättningen
högre och ingen anställd räknar med att
säkerhetsfrågor ska vara en stor del av arbe-
tet. Därför måste den vara enkel att hante-
ra, säger han.

SLUTEN HANTERING EFTERFRÅGAS

Detaljhandel är ett brett begrepp som
innefattar allt ifrån livsmedel till mode och
elektronik. När det gäller mode är det ett

ökat flöde av varor som utgör den stora
säkerhetsutmaningen, och här har i stort
sett alla större butiker numera varularm.
Inom livsmedelshandeln, där flödet av
pengar är den stora säkerhetsrisken, blir
system för sluten hantering av kontanter
allt mer efterfrågat. 

Gunnebos kontanthanteringssystem
SafePay är skapat för detaljhandeln och är
helt anpassat efter branschens förutsätt-
ningar. Men att installera ett system som
SafePay är en mycket stor omställning för
en butik då det bland annat innebär att väl
inarbetade rutiner behöver utvecklas och
förändras. Ofta fattas beslutet om installa-
tion på hög nivå, inte minst eftersom allt
flera butiker idag ingår i stora kedjor där
alla har gemensamma system.

– För oss betyder det ofta att våra pro-
dukter först ska ”godkännas” på central
nivå. Inom vissa kedjor styrs besluten
centralt, inom andra är det upp till varje
enskild handlare att välja vad som skall
köpas in, berättar Gunnar Konkell.

Gunnar Konkell och kollegan Bertil

Ökade flöden 
kräver ökad säkerhet
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Gunnesson, chef för produktförsörjning
och controlling på Kompetenscenter
Säker Kontanthantering, är dock överty-
gade om att behovet av lösningar som
SafePay kommer att öka.

KONTANTER HÄR FÖR ATT STANNA 

– En stor del av alla varuinköp kommer att
ske med sedlar och mynt även i framtiden,
kontanterna kommer inte att försvinna!
Nu fungerar ju många butiker dessutom
som ”uttagsautomater”, vilket ökar kraven
på butikerna att ha tillräckligt med växel i
kassorna utan att öka risken för rån eller
annat svinn, säger Bertil Gunnesson.

Samtidigt ligger det i handlarens intres-
se att de sedlar och mynt som inte behövs
i kassorna blir tillgängliga på bankkontot
så fort som möjligt. I dagsläget blir lös-
ningen i många fall att väktarbolaget dag-
ligen hämtar kontantöverskott. För många
handlare är detta i längden ingen ekono-
miskt försvarbar lösning, och för dem har
Gunnebo, tillsammans med kunder och
en bank, utvecklat en lösning där pengar-
na blir tillgängliga på handlarens konto
när kontanterna deponerats. Om depo-
neringen sker i SafePays deponeringsenhet
på butikens kontor eller på banken spelar
sedan ingen roll. 

Gunnar Konkell och Bertil Gunnesson
tecknar bilden av en tänkbar utveckling:

– Vi kan få lokala, slutna system, där
kontanter återanvänds inom butikens väg-
gar. Idag är ”cash back” otillåtet i flera län-
der, men trenden pekar ändå åt detta håll.

Det som krävs för att det ska fungera är
slutna och säkra system, där falska sedlar
inte accepteras, säger Gunnar Konkell.

PENGAR ATT TJÄNA

– Genom dessa slutna system ges möjlig-
heten att väktarbolagen hämtar någon
gång i veckan, samtidigt som handlaren får
sin dagliga kreditering ändå. Här finns det
mycket pengar att tjäna, fortsätter Bertil
Gunnesson. 

Andra ekonomiska fördelar med ett slu-
tet system är effektivare avstämningar, 
tidsåtgången till dagsavslut i kassan – och
att risken för kontantsvinn och felräkning-
ar helt försvinner.

LARM MINSKAR SVINNET AV VAROR

En annan utmaning för butiker idag är att
effektivt kontrollera flödet och minimera
svinnet av varor. 

– Varularm behövs i dagens butiker där-
för att de är så öppna, och för att kunder-
na vill kunna ta och känna på varorna –
även dyrare produkter som mobiltelefo-
ner, klockor och liknande, säger Kent
Schölin, ansvarig för affärsutveckling på
Gateway.

Genom dotterbolaget Gateway har
Gunnebo idag en stark position på mark-
naden för elektroniska varularm. 

– Våra styrkor ligger i att vi satsat på en
snygg design, användbarheten och att vi
kan erbjuda alla tre tekniker av larm som
finns på marknaden. Eftersom olika typer
av varor kräver olika typer av larm betyder

det att vi kan vara flexibla och hitta den
bästa lösningen för varje kund, säger Kent
Schölin. 

Lösningar som SafePay eller Gateways
varularm minskar risken för stölder och
svinn i butikerna, och gör på så sätt tillva-
ron säkrare för personalen. Stölder och rån
får ofta stora konsekvenser, utöver det
materiella. Läs mer om detta i artikeln på
nästa sida. �

Elektroniska varularm är i dag en vanlig syn, då kunderna vill ta och känna på de varor de
funderar på att köpa.

Fakta: 
Gateway

Gunnebos dotterbolag Gateway till-
handahåller alla tre tekniker för
elektroniska varularm som idag finns
på marknaden:
� RF (Radiofrekvensteknik)
� AM (Akustomagnetisk teknik)  
� EM (Elektromagnetisk teknik) 

Valet av teknik beror på butikens
utformning och vilken typ av produkter
som skall larmas.

I juli 2007 klarade SafePay sedelläsa-
re Europeiska centralbankens hårda
tester för äkthetsverifiering, vilket
betyder att systemet klarat bankens
noll-tolerans-tester för förfalskade
euro-sedlar. Detta är en milstolpe för
systemet då kraven på en hundrapro-
centig äkthetsverifiering för recirkule-
rande kontanthanteringssystem ökar
och förväntas bli hårdare i framtiden. 

– Det är en styrka att redan nu ha
ett system som uppfyller dessa krav,
inte minst med tanke på att SafePay
mer och mer används i kassor med
självbetjäning där en tillförlitlig äkt-
hetsverifiering är extra viktig, säger
Gunnar Konkell, affärsutvecklingschef
på Gunnebos kompetenscenter för
Säker Kontanthantering.

SafePays sedelläsare 
testad och godkänd av 
Europeiska Centralbanken

8
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Hanteringen av kontanter har blivit en
het potatis, såväl inom svensk handel
som hos myndigheter som Rikspolissty-
relsen och Arbetsmiljöverket. 

– En rad olika omständigheter har
snabbt gjort problemet med kontanthan-
tering till en prioriterad fråga inom han-
deln. Det är viktigt att alla inblandade
aktörer ser sin roll och tar sitt ansvar. Då
kan vi ha väl fungerande slutna kontant-
hanteringssystem inom något år, säger
Petrus Bolin. 

– Svenska Arbetsmiljöverket har ställt
krav på en viss bemanning om butiken
inte har ett slutet kontanthanterings-
system. Och Rikspolisstyrelsen kräver att
vi ska ha värdeväskor med en typ av färg
som inte fungerar tillsammans med
några av de vanligaste kontanthanter-
ingssystemen på marknaden. 

ENORM POTENTIAL PÅ MARKNADEN

Petrus Bolin ser gärna att detaljhandels-
branschen själv får utveckla fungerande
lösningar för kontanthantering, med för-
del i samarbete med säkerhetsföretagen. 

– Det finns en enorm potential på

Slutna kontanthanteringssystem 
– en ödesfråga för handeln

Detaljhandelns största utmaning
just nu är hur man skall lösa
kontanthanteringen. Det säger
Petrus Bolin, säkerhetschef på
Coop Sverige AB. 

– Riksbanken har försämrat sin
service kring kontanthantering
och vi har fått allt fler förord-
ningar som rör kontantflödet –
både från Rikspolisstyrelsen och
Arbetsmiljöverket. Men framför
allt har antalet kassarån ökat.
Därför måste vi lösa problemet
med hur vi hanterar kontanter i
handeln, säger han. 

Petrus Bolin, säkerhetschef på Coop Sverige AB, menar att den största utmaningen för svensk
detaljhandel är hur man ska lösa kontanthanteringen. 

9
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marknaden. Hela branschen står ju och
väntar på fungerande system. Men det
gäller att alla inblandade ser sin roll i
kedjan. Kontanthanteringssystem hand-
lar inte bara om teknik. 

Nej, den kanske viktigaste aspekten av
säker kontanthantering är den mänskli-
ga. Att bli utsatt för ett rån är ett trauma
som kan skada en människa för livet.
Och det kostar.

INVESTERING SOM LÖNAR SIG

När Petrus Bolin och övrig säkerhetsper-
sonal på Coop ville investera i Gunnebos
kontanthanteringssystem SafePay gällde
det att få med företagsledningen på tåget.
Man ville visa att en så pass stor invester-
ing skulle gå att räkna hem, på kort tid
dessutom. Utgångspunkten blev ett rån
som inträffat i en av Coop:s butiker, och
man konstaterade att rånet kostade buti-
ken 100 000 kronor – exklusive själva
rånarbytet och centrala kostnader för
exempelvis kriscoacher. 

– Det handlar om kostnader för sjuk-

skrivning, dubbelbemanning, krisstöd,
att butiken tvingats vara stängd några
timmar, väktarbevakning och att flera
kunder undviker butiken under en tid,
berättar Petrus Bolin. 

– Då är ändå inte det mänskliga lidan-
det inräknat. Det är nästan omöjligt att
vara mentalt förberedd för ett rån, och
den som blir utsatt glömmer nog aldrig
händelsen. 

MINSKAD OMSÄTTNING EFTER RÅN

Petrus Bolin kunde dessutom visa före-
tagsledningen på Coop Sverige AB att
några butiker som utsatts för rån efter
det minskade sin omsättning med cirka
0,3 procent, vilket betyder ungefär
250 000 kronor per butik. 

Nu är SafePay installerat i ungefär 50
av Coop:s butiker i Sverige. Ett slutet
kontanthanteringssystem är nämligen
det enda som har effekt mot rån, säger
Petrus Bolin. 

– Vi har förstås provat det mesta.
Kameror, att förvara mycket små sum-

mor kontanter i kassorna och mycket
annat. Men butikerna blir ändå rånade. 

Han kan konstatera att slutna kon-
tanthanteringssystem har effekt. Stor
effekt. Inom de områden där Coop
installerat slutna system har rånen mins-
kat med mer än 90 procent! Antalet rån
i hela Coop Sverige har dessutom mins-
kat med 70 procent sedan systemen
installerats.

MER SLUTET I FRAMTIDEN

Coop har valt SafePay som ”sitt” system
för framtiden. Petrus Bolin ser en fram-
tid där kontantflödet inom handeln blir
än mer slutet. 

– Jag tror på ett flöde där kunden
betalar, pengarna försvinner ner i en
maskin och sedan inte hanteras mer av
butikspersonalen. Väktare får signaler
om när det är dags att hämta kontanter-
na. Dessutom går signaler till bankerna
om att en viss summa pengar finns i
maskinerna, och de krediteras vårt
konto direkt. �

Coop Sverige AB driver butikskedjorna
Coop Forum, Coop Konsum, Coop
Bygg, Coop Nära och Coop Extra.

SafePay är installerat i cirka 
50 av Coop:s butiker i Sverige.
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Den internationella varuhuskedjan
Bauhaus är sedan några år tillbaka
en viktig kund för Gunnebo i
Sverige. Värdeskåp, sedelräknare,
varularm och kontanthanterings-
systemet SafePay är exempel på de
produkter som idag finns i några av
varuhusen – sammantaget en
lösning från ax till limpa. 

Bauhaus är en internationell kedja av
varuhus för verkstad, hem och trädgård.
Kedjan har över 200 varuhus i tolv euro-
peiska länder. I Sverige är samarbetet
med Gunnebo tätt, och nu har Bauhaus
valt Gunnebo som leverantör också av
varularm. 

NIO VARULARMSBÅGAR

Nio varularmsbågar med AM-teknik
(akustomagnetisk teknik) har installerats
vid kassalinjen hos Bauhaus i Norrkö-
ping. Bauhaus nya varuhus i Bromma
har också beställt lösningen, och diskus-
sioner pågår med fler butiker – också i
övriga Europa. Syftet med varularmen är

förstås att minska stöder och svinn.
– En av AM-teknikens styrkor är att

man kan ha brett mellan antennerna. Det
är förstås en fördel med tanke på de stora
varuvagnarna som ska kunna passera på
Bauhaus, säger Per Lihufvud, kundansva-
rig för Bauhaus  i Norden, på Gunnebo. 

– Vi har dessutom utrustat antenner-
na lite extra, med klätterskydd och
påkörningsskydd. Bauhaus har även
möjlighet att montera in reklam i själva
antennpelarna. 

LÖSER PROBLEMEN GEMENSAMT

Anders Jonasson, säljansvarig för Affärs-
område Detaljhandel i Sverige, betonar
att Gunnebo ser samarbetet med Bau-
haus som ett partnerskap. Många lös-
ningar har kommit fram i gemensamma
diskussioner. Gunnebo har utvecklat och
levererat speciella larmbrickor för stöld-
begärliga produkter som elverktyg.
Larmbrickorna ger ett 95 decibel högt
larm, dels vid sabotageförsök, dels vid
obehörig utpassering via larmbågarna.

– Det här är en ny typ av försäljning

för oss på Gunnebo, att vi erbjuder också
förbrukningsvaror som larmbrickorna,
säger Anders Jonasson.

UPPSKATTAD TOTALLÖSNING

– Att vi har ett brett servicenät när det
gäller teknik och ett gott renommé i
branschen har också varit till vår fördel i
samarbetet med Bauhaus. Nu hoppas vi
att våra lösningar kan vara ett alternativ
också för Bauhaus varuhus ute i Europa. 

Jan Wallström, säkerhetsansvarig på
Bauhaus i Norrköping, uppskattar 
Gunnebos totallösning. 

– Vi har ju fått ”allt”, från installation
och driftsättning till assistans med märk-
ning av produkter och utbildning.  �

Fotnot:
Handeln i Sverige drabbades 2006 av stöld
och svinn som motsvarar 1,32 procent av
butikernas omsättning. Knappt hälften av
detta var ren stöld. En installation av varu-
larmsbågar betyder ofta att investeringen är
intjänad (return of investment) på endast
10–12 månader.

Helhetslösning för varularm minskar
svinn och stölder på Bauhaus

Hos Bauhaus i Norrköping har nio varularmsbågar med AM-teknik (akustomagnetisk teknik) installerats vid kassalinjen.
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SafePay™ ger kontroll över 
kontantflödet på Smart Club

Vegard Carlsen är säkerhetschef på den
norska butikskedjan Smart Club.

Under hösten 2006 installerades
Gunnebos kontanthanterings-
system SafePay i den hittills
största butiken någonsin. Kunden
var den norska butikskedjan Smart
Club. Efter en gedigen utvärdering
av olika alternativ valde Smart
Club SafePay, eftersom systemet
väsentligt effektiviserar deras
kontanthantering och skapar
trygghet och säkerhet för
personalen.
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Smart Club erbjuder märkesvaror inom
40 branscher, och strävar efter hög kvalitet
till bra priser – bland annat är de kända för
sina fina färskvaror. Butikerna har en hög
omsättning, och även om bara 15 procent
betalas kontant cirkulerar fortfarande en
stor mängd kontanter i butikerna. 

När Smart Club öppnade en ny butik
på Slependen utanför Oslo var de på jakt
efter ett kontanthanteringssystem som
skulle vara helt slutet. Från det att kun-
den betalat tills pengarna hamnat på väk-
tarbolagets uppräkningscentral skulle
ingen ur personalen ha behövt röra dem.
Valet föll på SafePay från Gunnebo, som
under hösten 2006 installerades i 36 kas-
sor, samt i kassorna i butikens café,
restaurang och tidningskiosk. 

SLIPPER EFTERARBETE

– Butiken är mycket stor och har mycket
personal som roterar i skift. Det är därför
svårt att få kontroll över kontantflödet.
Med SafePay har Smart Club fått en
mycket rationell administration. Kassa-
personalen kan gå hem direkt efter sitt
skift istället för att göra dagsavslut på 
kassakontoret. Det minskar kvällsarbets-
tiden, som är kostsam för butiken och
obekväm för personalen, säger Arild
Clausen, ansvarig säljare i projektet. 

Han berättar att Smart Club-butiken
tidigare stängde vid 23.00, och sista bus-
sen in till Oslo stad gick 23.20. Ingen i
personalen missade den bussen sedan
SafePay installerats – eftersom det gick så
snabbt att stänga butiken när inga kassor
behövde räknas. 

Den minskade administrationen är en
fördel med SafePay, en annan är syste-
mets flexibilitet. 

– Installationen på Smart Club är ett
bra bevis på att vi skapat ett kompakt och
flexibelt system som fungerar i alla typer
av butiker. I en och samma butik hante-
rar SafePay kontanterna i vitt skilda 
kassamiljöer, från traditionell kassalinje
till restaurang och kiosk, säger Tobias 
Gunnesson, produktchef för SafePay på
Gunnebo. 

STÖRRE TRYGGHET

Inte minst viktigt är att Smart Clubs per-
sonal kan känna större trygghet och säker-
het när kontanthanteringssystemet är slu-
tet. Risken för rån är förstås betydligt
mindre. Dessutom får butiksledningen en
mycket god överblick och kontroll över
kontanthanteringen. Genom Gunnebos
mjukvara för kontanthantering, SafePay
Control, får butiken tydliga rapporter om
alla händelser i systemet, och exakt hur
mycket pengar som finns i kassan och i
tömningsenheterna. Det gör det förstås
enkelt att planera påfyllning och hämt-
ning. Att bättre kunna planera kontant-
mängden i kassan – och förvara den
säkert – blir dessutom allt viktigare efter-
som många kunder i Norge väljer att göra
kontantuttag i butikerna istället för via
bankomater. 

KUND MED HÖGA KRAV

Vegard Carlsen, säkerhetschef på Smart
Club, ser två stora fördelar med SafePay:

– Dels får vi en helt sluten och säker
kontanthantering. Dels blir kassorna
väldigt enkla att sköta. De är så okom-
plicerade att alla våra anställda kan han-
tera dem. 

Smart Club är duktiga förhandlare,
som gjort ett gediget researcharbete under

upphandlingen, berättar Arild Clausen. 
– De har gjort flera studiebesök och

valde till slut SafePay efter en årslång
införsäljningsperiod. Företaget är känt
för att vara en krävande kund, som ställer
höga krav på produkter och leverantörer.
Att de slutligen valde oss tycker jag är ett
gott betyg! �

Fakta: 
Smart Club

� Smart Club är en butikskedja som
erbjuder märkesvaror inom 40 olika
segment – från matvaror och kläder
till bygg och interiör. Tanken är att
erbjuda hög kvalitet till konkurrens-
kraftiga priser, bland annat genom att
inköpen görs direkt från producenter-
na. Verksamheten startade 1995.
Idag finns sex butiker, och ytterligare
en öppnar inom kort. (Elektronikvaror
säljs också via Internet.) Inredningen i
butikerna är enkel och varor säljs ofta
direkt från pallarna.

� Smart Club tillhör CG Holding-kon-
cernen, som omfattar verksamheter
inom detaljhandel, industri, fastigheter
samt resor. 

� Under slutet av 2007 ska Gunnebo
installera SafePay i ytterligare två nya
Smart Club-butiker. 

SafePay är installerat även på Smart Clubs restaurang och café. 
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Gunnebo och Metro Group i
Tyskland har ett tätt
samarbete sedan 2004 – ett
samarbete som lett till
banbrytande lösningar för
kontanthantering.
Tillsammans har de
utvecklat ett nytt system för
Metro Cash & Carrys
självbetjäningstjänst, med
produkterna SafePay och
SafeCash. 

Metro Cash & Carry har ett
betalningssystem som går ut på
att varor skannas på ett ställe
och betalas på ett annat. Tidiga-
re innebar det att kunderna gick
med sina skannade varor till en
speciell betalningsdisk. Men
Metro ville förbättra processen, och hitta
en bekvämare och effektivare lösning. 

PEKSKÄRMAR OCH METROKORT

– Kassapersonalen skulle helt enkelt
bytas ut mot automatiska betalningssta-
tioner, berättar Wolfgang Amann, chef
för Affärsområde Detaljhandel på 
Gunnebo i Tyskland och kundansvarig
för Metro-gruppen. 

– Konceptet utvecklades av oss, efter
en noggrann analys som vi gjorde till-
sammans med Metro. Krav som ställdes
var att lösningen skulle kunna användas
med ett så kallat Metrokort, och ha enkla
pekskärmar. 

YTTERLIGARE INSTALLATIONER

Gunnebo presenterade två modeller för
självbetjäning där skillnaden ligger i
mängden sedlar kunden betalar med. De

kunder som beta-
lar med många
sedlar lägger in
hela bunten i
sedelrecyklern
SafeCash. Mindre
inköp eller betal-
ning med större
valörer, det vill
säga mindre antal
sedlar, görs i en
traditionell Safe-
Pay sedelenhet.
Mynthanteringen
i båda lösningarna
görs genom Safe-
Pay myntenhet.
Det betyder att
varje Metro Cash
& Carry-butik

behöver en SafeCash och fyra SafePay
självbetjäningsstationer som standardut-
rustning. Idag har sex Metro-butiker
installerat lösningen, och ytterligare tre
installationer ska göras under 2007.

Även Real-kedjan inom Metro-grup-
pen har samarbetat med Gunnebo för att

finna en enkel, snabb och effektiv betal-
ningslösning. Även där har varuskanning
och betalning separerats. Sammantaget
har Gunnebo utrustat runt 65 butiker
med totalt 290 system för hela Real-
gruppen, och planen är att 46 ytterligare
system i 20 olika butiker ska installeras
före årets slut.

– I Metro har vi verkligen funnit en
innovativ partner, som vi kan utveckla
nya spännande lösningar tillsammans
med, säger Wolfgang Amann. 

NÖJD MED SAMARBETET

Även real,-s Heinz Hermann Cassens är
mycket nöjd med samarbetet. 

– Både kvaliteten på produkterna och
den rådgivning vi får bevisar att vi arbe-
tar med det marknadsledande företaget i 
den här branschen. Att vi använder 
Gunnebos produkter även på andra
områden inom gruppen är dessutom en
fördel, eftersom vi kan ”återanvända”
erfarenheter från de projekten, säger
han. 

– Självbetjäningskonceptet har visat
sig vara en stor framgång för oss. K

Tätt samarbete gav 
säker självbetjäning 
på Metro Cash & Carry

Heinz Hermann Cassens på
real,- är mycket nöjd med
samarbetet med Gunnebo.
Han tycker också att självbe-
tjäningskonceptet varit en
stor framgång för real,-.

Så här ser Metros automatiska betalstationer ut.

     



G U N N E B O  G L O B A L  T E M A  –  D E T A L J H A N D E L

15

SafePay™ väl integrerat 
på moderna Grosbill
I juni installerades Gunnebos
kontanthanteringssystem SafePay
hos den franska elektronikkedjan
Grosbill. Idag fungerar systemet
bra, berättar Hugues de la
Varende på Grosbill. 

– SafePay har blivit väl
integrerat i vår moderna
inredning. Kunderna har också
reagerat mycket positivt. 

Grosbill är ett dotterbolag inom Auchan-
koncernen, och är en av de ledande
franska aktörerna när det gäller försälj-
ning av hightech-produkter till låga pri-
ser. I första hand är man en online-butik
med försäljning via Internet, men i
området runt Paris finns tre ”vanliga”
elektronikbutiker. 

Grosbill ville säkra butikernas kon-

tantflöden och få bort den manuella han-
teringen, för att öka tryggheten för per-
sonalen. Därför gick man ut med en
anbudsförfrågan till de främsta aktörerna
på marknaden. Gunnebo Frankrike val-
des slutligen ut som leverantör av ett slu-
tet kontanthanteringssystem: SafePay. 

BÄTTRE ÄN KONKURRENTERNA

– Efter en rad demonstrationer och för-
sök framstod den innovativa SafePay-
lösningen som mer avancerad och välut-
vecklad än konkurrenternas lösningar,
säger Hugues de la Varende, chef för
administration och finans på Grosbill. 

– Produkten uppfyller vår initiala krav-
specifikation, och löser våra säker-
hetsproblem. Gunnebo har dessutom
anpassat produktens ergonomi till vår
arbetsmiljö. 

Det första SafePay-systemet installera-
des hos Grosbill i mitten av juni i år. Idag
fungerar systemet helt utan problem,
berättar Hugues de la Varende.

NÄRVARANDE OCH ENGAGERADE

– Jag är mycket nöjd med Gunnebos
arbetslag. De har varit närvarande och
engagerade under hela arbetets gång, och
de har alltid funnits till hands. 

Grosbills kunder har även de reagerat
positivt på införandet av SafePay. De är
unga och Grosbills profil är mycket
modern.

– SafePay har blivit väl integrerat i vår
moderna, lekfulla och helautomatiserade
inredning, säger Hugues de la Varende. 

– Nu ser vi fram emot att SafePay
utvecklas ytterligare, så att kontantflö-
den kan hanteras från a till ö. �

Hos Grosbill är de mycket nöjda med SafePay, som har blivit väl integrerat i den moderna inredningen.
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De 25 SafePay-system som installerades
hos Fakta för tre år sedan har fungerat
bra. Det berättar Dennis Lynge Jörgen-
sen som är ansvarig för projektet hos
Gunnebo i Danmark. 

Men den installationen var egentligen
bara ett första ”test”. Fakta ville ganska
snart ta ett steg till. Deras vision var ett
fullständigt slutet kontanthanterings-
system, från det att kunden betalar tills
att pengarna finns hos värdetransportfö-
retaget. Ett så slutet system fanns inte då
– men Dennis Lynge Jörgensen och hans
kollegor lät sig inte hejdas av det.

FORTSATT SAMARBETE

– Jag pratade mycket med Faktas före-
tagsledning om deras visioner, behov och
önskemål. Vi frågade dem också om de
var beredda att fortsätta samarbeta med
Gunnebo, om vi hittade en bra lösning.
Det ville de.

Så Fakta, Gunnebo och representanter
från ytterligare en detaljhandelskedja bil-
dade en arbetsgrupp. Med i gruppen
fanns också ett par personer från värde-
transportföretagen. 

– Vår utgångspunkt var att om vi job-
bade tillsammans i ett gemensamt
utvecklingsprojekt skulle vi lära oss mer,
och chansen var större att lösningen
skulle bli helt ”rätt” från början, säger
Dennis Lynge Jörgensen. 

HELT SLUTET SYSTEM

En viktig förutsättning i projektet var att
inga kontanter någon gång skulle finnas
lösa, utanför systemet. Kontanthanter-
ingen skulle ske helt slutet. Och målsätt-
ningen har lyckats. Nu har Fakta beställt
185 nya SafePay-system, och kunder i

många andra länder sneglar intresserat på
den danska lösningen. 

– Jag upplever lösningen som ett opti-
malt system. Ingen annan kan erbjuda
ett kontanthanteringssystem som är helt
slutet, och den här lösningen är natur-
ligtvis mycket intressant att utveckla
även för andra butiker. Flera kunder i
andra länder frågar efter en sådan här lös-
ning, säger Dennis Lynge Jörgensen. 

MINSKAR RISK FÖR RÅN OCH STÖLDER 

SafePay-lösningen har många vinster,
förklarar han. Bland annat innebär den
stora tidsbesparingar och minskad admi-
nistration. Inga kassor behöver räknas
efter stängningsdags, och värdetrans-
portföretaget behöver bara hämta kon-
tanter någon gång per vecka istället för
dagligen. I Danmark är detta en mycket
viktig aspekt.

– Värdetransportföretagen i vårt land
har länge frågat efter en sådan här lösning,
framför allt eftersom de har så svårt att
lyckas anställa tillräckligt med personal. 

Men kanske allra viktigast är att ett
slutet kontanthanteringssystem drama-
tiskt minskar risken för rån och andra
stölder. 

– Systemet är 100 procent säkert mot
rån, konstaterar Faktas chefscontroller
John Ravn. 

– Inte i någon butik där vi testat Safe-
Pay de senaste tre åren har vi haft något
rån. Det skapar trygghet för våra medar-
betare, och för våra kunder. 

INSTALLATION I FLER BUTIKER

– Nu har vi testat SafePay i ett antal utval-
da butiker i några år. Det har fungerat bra,
och därför har vi beslutat att göra en avse-
värd investering i systemet och rulla ut det
i ett stort antal butiker. Vi blir den första
butikskedjan i Danmark som satsar på det
här säkerhetssystemet. �

Fakta: 
Butikskedjan Fakta

Fakta har ett fast sortiment som omfat-
tar ungefär 1 350 produkter. Profil-
områdena är frukt och grönsaker, 
färskvaror och vin. Dessutom saluför
Fakta varje vecka ”Her og Nu-varor”.
Utöver priset fokuserar Fakta på hög
kvalitet och snabb service. Det finns
cirka 325 Fakta-butiker runt om i 
Danmark.

För ungefär tre år sedan gjordes de första installationerna av SafePay, i
den danska butikskedjan Faktas butiker där 25 maskiner installerades.
Sedan dess har samarbetet kring SafePay gått vidare.

Fakta installerade SafePay så tidigt som för
tre år sedan. Sedan dess har samarbetet med
Gunnebo kring SafePay gått vidare och nu
har Fakta beställt 185 nya SafePay-system.

16

Flerårigt samarbete 
blev stororder
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När Fnac startade sin verksamhet
i Brasilien 1999 hade man
problem med sitt elektroniska
varularm. Lösningen blev EAS-
produkter från Gateway Brasilien,
som redan var en etablerad Fnac-
leverantör. Efterhand har
lösningen blivit standard i alla
Fnac-varuhus i Brasilien – och
även i Frankrike, Grekland, Italien
och Portugal. 

Den franska butikskedjan Fnac etablera-
des i Brasilien 1999, genom förvärvet av
en Sydamerikas största butikskedjor för
böcker och cd. En mängd förändringar
krävdes dock för att butikskedjan skulle
anpassas till Fnacs världsomspännande
koncept. En av de viktigaste åtgärderna
var att införa samma rutiner som för

huvudkontoret i Frankrike, vilket också
inkluderade leverantörer. 

– Ett av de problem som nämndes var
vår lösning för varularm, säger Marco
Aurelio Moschella, ansvarig för IT,
logistik och stöldprevention på Fnac i Bra-
silien. Eftersom de flesta av våra produkter
är stöldbegärliga är systemet för varularm
mycket viktigt för vår verksamhet. 

HÖG SERVICENIVÅ

Fnac Brasiliens dåvarande leverantör
inom varularm kunde inte erbjuda den
servicenivå som Fnac i Europa var vana
vid. Lösningen blev därför att hitta en
ny, lokal partner. 

– Vi fann en ny, idealisk partner bland
våra existerande leverantörer: Gateway
Brasilien. Tack vare företagets profil som
leverantör av hela lösningar, med god

möjlighet för fungerande gränssnitt, var
de precis vad vi letat efter. Då var Gateway
redan vår leverantör av elektronisk utrust-
ning för att skydda våra produkter inom
multimedia och elektronik, säger Marco
Aurelio Moschella. 

SAMMA UTRUSTNING

Idag har alla sju Fnac-butiker i Brasilien
samma utrustning vad gäller EAS och
tillhörande utrustning. Förändringarna
var mycket välkomna hos personalen, 

– Idag kan vi med stolthet konstatera
att lösningen som initierats av Fnac i
Brasilien blivit införd också hos Fnac i
Frankrike, Grekland, Italien och Portu-
gal, säger Rubens Filho på Gateway Bra-
silien. Det känns bra att ha levererat en
lösning som faller så väl ut att det blivit
något av en standard för hela kedjan! �

Fnac i Brasilien 
satte standarden 
för varularm

Marco Aurelio Moschella, ansvarig för IT, logistik och stöldprevention på Fnac i Brasilien, berät-
tar att Fnac hade problem med sitt elektroniska varularm när verksamheten startade i Brasilien.
Lösningen blev EAS-produkter från Gateway Brasilien.
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I syfte att hitta de bästa produkterna 
för kunder inom detaljhandeln – och
samtidigt förbättra säljprocessen inom 
Gunnebo – har Affärsområde Detalj-
handel i Frankrike utvecklat en försälj-
ningsmodell som är ett stöd för både säl-
jare och kunder. 

Olika paketerbjudanden, utformade
efter kundens behov och Gunnebos
bästa produktmix, har satts samman i
kategorierna Hypermarket (upp till 
4 000 kvadratmeter), Supermarket (upp
till 2 500 kvadratmeter) och Superettes
(små butiker, 100 –200 kvadratmeter). 

– Detta är något som varje kund ändå
ber oss att göra inför de årliga förhand-
lingarna, säger Xavier Petitcolin, mark-
nadsansvarig för Affärsområde Detalj-
handel i Frankrike. 

– Den stora skillnaden är att vi inte
gör varje kostnadsförslag unikt längre,

och att de bygger på statistiska uppgifter
så att kunderna får vad de vill ha från
början. Med en noggrann analys kan vi
förbättra kvaliteten på vår försäljning – 
och spara tid för våra kunder och för 
Gunnebo på varje offert. �

Säljmodell ger bättre affärer 
inom Detaljhandel i Frankrike Fichet-Bauches elektroniska lås

Win’x kommer inom kort att bli
ersatt av ett nytt e-lås, kallat Nectra. 

– Lanseringen av Nectra ligger
helt i linje med den strategi vi har
för lås inom Kompetenscenter Säker
Förvaring, säger Myriam Bevillon,
produktchef för lås på kompetens-
centret för Säker Förvaring. Det gör
att vi kan erbjuda Fichet-Bauches
varumärke med den riktigt höga
funktionalitet som vi sedan tidigare
har när det gäller REL- och Codus-
låsen från Rosengrens och Chubb-
Safes. 

Nectralåset är baserat på REL-
/Codusplattformen, två lås som
redan funnits på marknaden i tre år.
Nectra kan alltså dra nytta av de erfa-
renheter som gjorts under dessa år. 

Nectra Basic och Nectra Audit
lanserades under början av oktober,
Nectra Premium når marknaden
innan året är slut. �

Ett nytt lås är fött: Nectra

Nyheter från Gateway
Gateway har installerat Stargate Plexi
Clear – varularmsbågar med AM-teknik
(akustomagnetisk) – i den exklusiva
butiken på New York Palace Hotel i
Budapest. New York Palace Hotel är en
av de vackraste och mest berömda bygg-
naderna i Budapest. 

Gunnebo har installerat varularmslös-
ningen Powergate Silver på Champion i
Lezat, nära Toulouse i sydvästra Frankri-
ke. Lösningen är den första som Gateway
installerat i en Champion-butik. 

Vid gränsen mellan Tjeckien och Öster-
rike finns butiken ”Travel Free”, där
Gateway installerat lösningen Stargate
Plexi Clear, med AM-teknik (akusto-
magnetisk).

Gateway har installerat Powergate och
Spectra (med radiofrekvensteknik) i en
ny MediaMarkt-butik i Porto i Portugal.
Efter installationen fick Gunnebo gratu-
lationshälsningar från MediaMarkts led-
ning, som beställde utrustning för två
butiker till under året! Nu ska Gunnebo
alltså installera Powergate och Spectra
också i Porto Plaza och Alfragide. 

Gunnebos affärsområde Detaljhandel i
Frankrike har utvecklat en försäljningsmo-
dell där olika paketerbjudanden är utfor-
made efter kundens behov. 
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Under våren har Gunnebo
genomfört en undersökning bland
säkerhetsansvariga på 167 stora
europeiska företag: ”European
Electronic Security Barometer”.
Syftet var att ge en tydligare bild
av den elektroniska säkerhets-
marknaden. Resultaten visar bland
annat att mer än hälften av de
intervjuade företagen planerar att
investera mer i elektronisk
säkerhet under de kommande
åren.

Marknaden för elektronisk säkerhet är
fragmenterad, och det finns en mängd
lokala och nationella aktörer i varje euro-
peiskt land. Därför är det svårt att få
information och överblick över markna-
den, såväl inom respektive land som på
europanivå. Gunnebo har genomfört sin
undersökning ”European Electronic
Security Barometer” i syfte att få en mer
överskådlig bild av marknaden, och ge
kunder och partners en inblick i hur rela-
tionen mellan aktörer i säkerhetsbran-
schen och deras kunder ser ut. Den över-
gripande bilden kompletteras också med
mer detaljerade frågor kring vilken typ av
lösningar för elektronisk säkerhet som är
vanliga och vilka investeringar företagen
planerar fram över. 

SÄKERHET – EN PRIORITERAD FRÅGA

I undersökningen har beslutsfattare och
säkerhetsansvariga i 167 företag i åtta
europeiska länder deltagit. (Belgien, Fin-
land, Frankrike, Tyskland, Italien, Portu-
gal, Spanien och Sverige.) Företagen till-
hör tre olika segment: bank, detaljhandel
samt högriskanläggningar som flygplat-
ser, kärnkraftverk och myndigheter. En
del av de intervjuade är kunder hos Gun-
nebo, andra inte. De svarade på frågor via
telefon under april och maj 2007.

Resultaten visar bland annat att mark-
naden för elektronisk säkerhet växer 

kraftigt just nu, och att allt tyder på att
tillväxten kommer att fortsätta. 93 pro-
cent av de tillfrågade beslutsfattarna
angav att säkerhetsfrågor har hög priori-
tet inom deras företag, och drygt hälften
planerar ökade investeringar i säkerhets-
lösningar under 2007 och 2008. 

SAMMA FÖRVÄNTNINGAR

Lösningar för elektronisk säkerhet täcker
en mängd olika typer av produkter,
system och tjänster, och nivån på utrust-
ningen är generellt hög i Europa. Många
har investerat i CCTV och system för
tillträdeskontroll under det senaste året.
De flesta företag verkar också ha ungefär
samma förväntningar på sina leverantö-
rer, oavsett i vilket europeiskt land man
verkar. 

Jean-Marie Betermier, chef för 
Gunnebos Kompetenscenter Elektronisk
Säkerhet, uppskattar resultatet av ”Euro-
pean Electronic Security Barometer”,
och anser att materialet från undersök-
ningen är så pass omfattande att det kan
betraktas som mycket relevant och
användbart.

ETT AV DE LEDANDE FÖRETAGEN

– Vi vet att elektronisk säkerhet är en av
de snabbaste växande delarna i vårt
erbjudande, och att vi har mycket goda
möjligheter till affärer. Exempelvis är vi
ett av de ledande företagen när det gäller
IP-lösningar. För att ytterligare
kunna fokusera på
området väntar flera
vidareutvecklingar av
våra produkter
inom en nära
framtid.

Blev du över-
raskad av resultatet?

– Både ja och nej. Det stämmer med
vår allmänna uppfattning om markna-
den. Resultaten är mycket homogena

och visar hur viktigt det är att ha kontroll
på vilka förväntningar och förhoppning-
ar som finns på de regionala marknader-
na. Säkerhetsbarometern ger oss en klar
bild av hur den europeiska marknaden
verkligen ser ut. Denna klara bild hjälper
oss att utforma en vinnande strategi, och
att fokusera och koncentrera vår energi
på relevanta områden.

Inom vilka områden kommer marknaden
att växa mest?

– CCTV-system är de lösningar som
utvecklas mest på marknaden. Nya tek-
niker öppnar fantastiska möjligheter för
att förnya redan existerande system. Vi
kan redan idag förbättra mervärdet för
kunderna genom nya funktioner som
inbäddade system för värdetransport-
styrning och integration av ERP-system.

Jag ser få begränsningar just nu! �

Marknaden för elektronisk 
säkerhet växer kraftigt

Resultat i European Security Barometer: 



Hans-Joachim Stiemert är en
tvättäkta försäljare. Han kom till
Gunnebo  (dåvarande Leicher)
1990 som regional försälj-
ningschef. 

– Egentligen är det inte viktigt
för vilket bolag man jobbar, eller
vad som står på visitkortet. Man
säljer sig själv i första hand, i
andra hand företaget och slutligen
produkten eller lösningen, säger
Hans-Joachim Stiemert. 

För några år sedan förde nya arbetsupp-
gifter och ett antal omorganisationer
Hans-Joachim Stiemert till Gunnebo
Tyskland och rollen som försäljningsan-
svarig för Affärsområde Detaljhandel –
där han idag främst arbetar med kontant-
hanteringssystemet SafePay. 

På den tyska marknaden för säkerhet
inom detaljhandeln finns förutom 
Gunnebo fem stora aktörer. För några
månader sedan tog Gunnebo positionen
som marknadsledare när det gäller kassa-
platser. En position som krävt hårt arbete.

– Jag och mina två säljare gör nysats-
ningar om och om igen, och arbetar stän-
digt för att utveckla nya målgrupper,
säger Hans-Joachim Stiemert. 

HAR ÄNDRAT STRATEGI

– När jag började jobba med det här
affärsområdet fanns egentligen ingen
fungerande försäljningsstrategi, ingen
möjlighet att integrera SafePay med
andra system och mycket få kundkon-
takter. Nu har vi ändrat på det! Idag
samarbetar vi till exempel med flera stora
mjukvaruföretag, som NCR, IBM och
Toshiba Tec.

Hans-Joachim Stiemert konstaterar

att det är helt avgörande att ha en nära
kontakt med och stötta kunderna myck-
et i början av ett samarbete. Man måste
vara beredd att satsa mycket energi då.

– Jag gillar ordet ”ja” – att säga ja till
arbetet, ja till uppgiften, ja till målen, ja
till kunderna och ja till mig själv. 

SER PÅ ARBETET MED ENTUSIASM

För Hans-Joachim Stiemert är entusias-
men ett slags ofarlig drog, som inte kan
överdoseras. Entusiasmen är också nära
sammankopplad med hur han identifie-
rar sig med sin uppgift. 

– Jag älskar mitt jobb, företaget, pro-
dukterna och mina uppgifter. Jag gillar
att serva kunderna – och att sälja!  �
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Entusiasmen styr 
Hans-Joachim Stiemert

Fakta: 
Hans-Joachim Stiemert

� Född 1941 i Rügenwalde, uppvuxen
i Gelsenkirchen.

� Har arbetat som industriarbetare,
professionell musiker, servitör och
bartender.

� Hans-Joachim Stiemert var en gång
i tiden Fords dåvarande bästa försälja-
re. Han har arbetat som säljare på
Blendax, Dr Scheller samt Parico, och
har varit försäljningschef på BOCO
och på Adolfhs safes. 

Hans-Joachim Stiemert har arbetat som säljare hos Gunnebo sedan 1990, och han gillar
verkligen sitt arbete. Idag arbetar han främst med kontanthanteringssystemet SafePay.

Att representera Gunnebo på mässor tillhör
säljaren Hans-Joachim Stiemerts uppdrag. 
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I Grekland säljs Gunnebos
produkter via den lokala agenten
Ch. Theodossis S.A, som
samarbetat med Gunnebo sedan
år 2005. Efter flera framgångsrika
affärer under senare tid har
Theodossis börjat marknadsföra
flera av Gunnebos produkter allt
mer på den grekiska marknaden. 

Theodossis grundades 1984 och drivs av
far och söner Theodossis – Dionisis och
Alex. Huvudkontoret ligger i Aten och
företaget har idag 25 anställda. Bland
kunderna finns allt ifrån banker och väk-
tarbolag till detaljhandelskedjor och casi-
non. Tyngdpunkten ligger på banksek-
torn, och Theodossis säljer och installe-
rar säkerhets- och kontanthanteringspro-
dukter av flera olika märken och model-
ler. Samarbetet med Gunnebo startade
2005.

KAN ERBJUDA STOR BREDD

– Jacques Roozendaal på Gunnebo tog
kontakt med oss och undrade om vi var
intresserade av Gunnebos produkter. Vi
nappade direkt, eftersom det gav oss möj-
ligheten att erbjuda den grekiska mark-

naden en stor bredd av säkerhetsproduk-
ter, berättar Dionisis Theodossis. 

De grekiska företagen har under sena-
re år allt oftare börjat fråga efter produk-
ter och service av mycket hög kvalitet.
Kunderna har högt säkerhetsmedvetande
idag, och vill ha produkter enligt euro-
peisk standard. 

PRODUKTER I FRAMKANT

– Vi måste ständigt vara på tå och för-
bättra vår servicenivå. Vi vill erbjuda
produkter som ligger i framkant, som är

kostnadseffektiva och som klarar inter-
nationella tester, säger Dionisis 
Theodossis. 

Men det ska gå fort också. Många
upphandlingar är över på några dagar,
och kunderna vill ha sina leveranser
omgående. Det betyder att Theodossis
leverantörer har snäva leveransscheman. 

STÖRSTA GREKISKA AFFÄREN

Under senare år har Theodossis genom-
fört ett antal större uppdrag med Gun-
nebo-produkter. Under 2005 och 2006
levererades drygt 100 säkerhetsslussar
till GENEKI bank, som ägs av franska
Société Générale. Den affären var den
största som Gunnebo hittills genomfört
i Grekland. I början av 2007 installera-
des 100 säkerhetsslussar på General
Bank och under resten av året ska 100
slussar installeras på Eurobank. 

– Uppdraget på Eurobank vann vi i
hård konkurrens, därför att vi kunde
erbjuda produkter av mycket hög 
kvalitet och pålitlighet och dessutom
teknisk support och kunskap i ett
världs- omspännande nätverk, berättar
Dionisis Theodossis. �

100 säkerhetsslussar skall installeras på 
Eurobank innan årets slut.

Theodossis är Gunnebos
förlängda arm i Grekland

Theodossis drivs av de två bröderna Dionisis och Alex och deras far. De har 25 anställda och
samarbetet med Gunnebo startade 2005. 
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”Hundratals år av säkerhets-
tänkande och kunskaper som vi vill
förmedla vidare” var devisen för
Gunneboskolan, som startade i
Gunnebo Nordics regi i april.

Kunder inbjöds till ett
seminarium där inbrottsskyddande
värdeförvaring och säkerhetslås
var temat för dagen. 

– Syftet med utbildningen är att bena
upp begreppen certifiering och gradering
i teori och praktik, och därmed ge verk-
tygen till kunderna för att kunna bedöma
ett värdeskåps kvalitativa egenskaper, för-
klarar Anders Jonasson, säljchef Detalj-
handel i Sverige och initiativtagare till
utbildningen. 

– Viktigt är dessutom att vi förmedlar
kunskapen på ett neutralt sätt, inte under
en ”Gunnebohatt”.

Föredragshållare vid Gunneboskolan
var Gunnebos egna experter inom områ-

det: Pieter de Vlaam, Peter Samuelsson
och Mats Rydén. Totalt 19 personer del-
tog under ett intensivt förmiddags- eller
eftermiddagspass med efterföljande
utdelning av diplom. Målgruppen var
säkerhetsansvariga med viss förkunskap
inom säker förvaring.

KUNSKAP FÖR ATT IFRÅGASÄTTA

– Det var intressant att lära sig hur man
praktiskt beräknar gradering av ett skåp,
vilket ger mig kunskap för att ifrågasätta
olika lösningar, säger Christina Einars-
son, kursdeltagare och säkerhetsansvarig
för Swedbanks bankkontor i Stockholms
City och Sörmland. 

– Vid kommande tillfällen med Gun-
neboskolan vore det intressant att
behandla larm och kameraövervakning
samt integrering av olika system.

Den utförda utvärderingen visade på
gott betyg för det första genomförda
seminariet i Gunneboskolans regi. 

– Jag ser Gunneboskolan som ett bra
forum för att hålla mig uppdaterad om
utvecklingen inom säkerhetsbranschen.
En bra kontakt med en leverantör är
väsentligt för vår verksamhet, säger Maria
Hector, säkerhetsansvarig på Coop Kon-
sum och Coop Nära. 

UPPSKATTAT FORUM

Anders Jonasson konstaterar att Gunne-
boskolan är ett bra, kostnadseffektivt sätt
att träffa kunden under neutrala former.
Svårigheten är vilken nivå utbildningen
ska läggas på, då förkunskaperna varierar
mellan deltagarna. 

– Ger vi kunden verktygen att avgöra
kvaliteten på ett skåp gagnar det Gunne-
bo i förlängningen! Vi märkte att delta-
garna uppskattade Gunneboskolan som
ett forum, där olika säkerhetsproblem
kunde diskuteras mellan deltagarna och
föredragshållarna, säger Anders Jonasson.
�

Gunneboskola på temat värdeskåp och säkerhetslås

Allt fler företag vill ha kontroll på
vem som har tillträde till en
byggnad – och vem som vistats i
byggnaden vid varje givet tillfälle.
Gunnebo är engagerat i ett antal
projekt för tillträdeskontroll över
hela världen. En av de snabbast
växande marknaderna är
Mellanöstern. 

– Intresset för passagekontroll i Mellan-
östern har ökat stadigt sedan händelser-
na i New York den 11 september 2001,
säger Jacob Touma, regionalt säljansva-
rig för Gunnebo i Mellanöstern. Under
de senaste 18 månaderna har vi fär-

digställt ett 30-tal både stora och små
projekt till ett totalt värde av drygt 30
miljoner kronor. 

BANKERNA KRÄVER KONTROLL

För bara några år sedan var det möjligt
för vem som helst att gå rakt in på ett
större bankkontor i till exempel Dubai.
Så är det inte längre – nu kräver banker-
na att ha kontroll på vem som får tillträ-
de till byggnaden, och vem som vistas i
lokalen. Det löser man genom att instal-
lera till exempel snabbslussar, säkerhets-
slussar, säkerhetskaruseller med mera.
Bland kunderna finns dock inte bara
banker, utan även bolag inom livsme-

delshandel, energi, transport, telekom,
tv-stationer samt statliga och militära
organisationer. 

Gunnebos lösningar för tillträdeskon-
troll utgår oftast från en sluss, som har
olika utföranden beroende på kundens
behov. Slussarna anpassas inte bara funk-
tionsmässigt, utan konstrueras även så
att de smälter in i omgivningen. Därtill
kommer systemlösningar som hjälper till
att reglera vem som får tillträde till bygg-
naden. 

STÄLLER HÖGA KRAV

– Eftersom tillträdeskontroll är en
central funktion för alla våra kunder stäl-
ler de mycket höga krav på att lösningar-
na fungerar problemfritt redan från start,
säger Jacob Touma. 

– Många av våra kunder kommer till
oss för att de hört talas om Gunnebo ryk-
tesvägen. Det är också många som kom-
mer tillbaka för att göra ytterligare inve-
steringar i sitt områdesskydd. Det tolkar
jag och mina medarbetare som ett tecken
på att våra lösningar lever upp till våra
kunders förväntningar – och att Gunne-
bo är ett varumärke med gott renommé i
regionen. �

Passagekontroll en växande affär i Mellanöstern

Mellanöstern är en snabbt växande marknad för tillträdeskontroll.
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Gunnebos affärsområde Service
och support i Holland arbetar allt
mer med förebyggande service
och daglig support, istället för att
lösa akuta problem. Nyligen tog
man över en helpdesk för ING
Banks anställda. 

I februari sattes ING Banks deponer-
ingssystem i bruk. Hanteringen sköttes
av Gunnebo, som även övervakar ban-
kens alla 325 automatiska deponerings-
maskiner för slutna påsar. Och nu är
Gunnebo alltså även ansvariga för help-
desken för ING Banks anställda.

Gunnebo informerar banken om vad
som behöver göras – till exempel att byta
ut kvittorullar eller att kontrollera
streckkodsläsare, genom att skicka ett
meddelande till kontoret. Ibland skickas
instruktioner även till värdetransportbo-
lag eller andra externa aktörer, om det
behövs snabba åtgärder. 

Alla aktiviteter registreras i en rapport
som kunden får tillgång till via Internet. 

NÖJDARE KUNDER

– Vi har nått långt i vårt arbete för att få
nöjdare kunder, säger Cor van den Hon-
del, ansvarig för kundrelationer på affärs-
området Service och support i Holland. 

Han konstaterar att kunderna blir allt

nöjdare, och nyligen blev Gunnebo
utsedda till bästa leverantör av en av sina
viktigaste kunder, den holländska posten
– De Postkantoren. 

– Åratal av samarbete har lett till fram-
gången, som vi är stolta över och är villi-
ga att arbeta för, säger Manus van Stee-
nis, chef för serviceteknikerna i Holland. 

Den direkta övervakningen kortar tiden
som en maskin är oanvändbar väsentligt.
Genom att analysera den information man
får vid övervakningen är det också möjligt
att bättre förebygga problem, något som
ytterligare förbättrar tillgängligheten. 

KORT OM TID

Teknikerna ute på fälten märker också
förbättringarna, eftersom felanmälning-
arna innehåller mer och bättre informa-
tion om problemen. På så sätt kan rätt
komponent tas med på en gång. Detta är
en nödvändig förbättring, eftersom kun-
dernas krav hela tiden ökar. Tiden för en
reparation är kort, och det finns ingen
möjlighet att återkomma dagen efter. 

– Förr gjorde vi de flesta reparationer
på plats, men numera är det vanligare att
helt enkelt byta ut den komponent som
inte fungerar så att maskinen blir till-
gänglig snabbt igen. Själva reparationen
kan vi göra senare, säger Manus Van
Steenis. �

Affärsenhet Service tar över 
ING Banks helpdesk i Holland

22 meter lång grind levererad 
Gunnebo i Polen har levererat en av de
största grindarna någonsin till det kore-
anska företaget Heesungs fabrik i polska
Wroclaw. Grinden är 22 meter lång och
används vid huvudentrén till fabriken.
Gunnebo har dessutom levererat en 11
meter lång grind till anläggningen. Grin-
darna är tillverkade i koncernens kompe-
tenscenter ansvarigt för yttre områ-
desskydd i Salzkotten.  �

Denna enormt långa grind har Gunnebo Polen levererat till det koreanska företaget Heesungs
fabrik i polska Wroclaw.

Monteringsfabriker i Uckfield
och Lavis miljöcertifierade

Gunnebos monteringsfabriker i brittiska
Uckfield respektive italienska Lavis, blev i
juni certifierade enligt ISO 14001 – efter
bara sex månader. Ansvariga för arbetet är
kvalitetscheferna Jamie Brooker i Uckfield
och Antonio Internó i Lavis. 

– Att få en ISO 14001-certifiering är ett
erkännande som visar att vi har en väl kon-
trollerad industriell verksamhet, som upp-
fyller såväl miljöstandarder som de etiska
regler som gäller inom Gunnebogruppen.
Nästa steg blir att ISO-certifiera vår fabrik
i Bedford i Storbritannien, säger Gabriele
Zocca, ansvarig för kvalitetssäkring på
kompetenscentret som arbetar med tillträ-
deskontroll. �

Gunnebo har ansva-
ret för ING Banks
helpdesk i Holland.

Fotbollsklubben Olympique de Marseille
har valt Gunnebos Designergate MDG i
sin sportaffär ”Made in Sport”. Sport-
affären ligger vid det berömda lagets
arena, Stade Vélodrome i Marseille. �

Fotbollsklubb 
valde Designergate

Designergate MDG är installerad i sport-
affären ”Made in Sport” i Marseille.
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Island är en liten ö-stat i Ishavet i
den norra delen av Atlanten,
belägen på den 65:e breddgraden
nord. Med en befolkning på
300 000 personer är det ett av
världens minsta länder. I interna-
tionella mått mätt är brottsligheten
på ön låg, men behovet av
säkerhet växer. 

I en internationell jämförelse är brotts-
ligheten på Island förhållandevis låg. Sta-
tistik från den isländska polismyndighe-
ten visar att 49 rån inträffade under
2005. Samma år rapporterades drygt 
3 000 fall av stöld. Mord och dråp inträf-
fade i sammanlagt fyra fall. Trots det
växer behovet av säkerhetslösningar både

privat, bland företag och inom offentliga
institutioner.

– Framtiden är god för säkerhetspro-
dukter på Island, menar Gretar Thorste-
insson, försäljningschef på Kerfislausnir
System Solutions.

VANLIGARE MED LARM

Installation av larm i både butiker och
banker har blivit vanligare på Island de
senaste åren. 

– Precis som på många andra håll
utförs butiksrånen ofta av påverkade per-
soner. Intresset för hemlarm växer också,
inbrott är ganska vanligt. Även väpnade
bankrån har förekommit, säger Thorste-
insson.

Visserligen är Island en ö-nation som

endast har 300 000 invånare, men långt
ifrån alla brott kan klaras upp av polisen.

– För omkring två år sedan genomför-
des ett väpnat rån och fortfarande har
man inte hittat de personerna, säger
Thorsteinsson.

ÖKAD EFTERFRÅGAN

– När det gäller säkrare kontanthanter-
ingssystem har vi sett en ökad efterfrågan
bland banker, säger Gretar Thorsteins-
son. Intresset finns även i detaljhandeln,
där man självklart är intresserade av
säkerhetsaspekten, men också av de effek-
tiviseringar som kan göras. Med en
arbetslöshet på under en procent är det
svårt att hitta personal, och då kan en
systemlösning bli framtidens alternativ. �

Växande behov av säkerhet 65° nord

På Island, med en befolkning på 300 000 personer, är brottsligheten låg i en internationell jämförelse. Men både bland banker och inom detalj-
handeln börjar nu efterfrågan på säkerhetslösningar att öka.




