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– Säkerhetsindustrin är en framtidsbransch 
med många spännande utmaningar och 
möjligheter. Jag ser fram emot att tillsammans 
med våra kunder göra  Gunnebo till en världs-
ledande leverantör av en säkrare framtid.

Per Borgvall, VD och koncernchef
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KultursKatt sparas  
inför framtiden

Dokument om Colombias självstän-

dighet  låstes in i ett kassaskåp i 

Bogotá för 100 år sedan. I juli 2010 

öppnades kassaskåpet.

sKÅp sOm mOtsVarar 
VerKliGHetens BeHOV

Gunnebo har varit med och tagit fram 

en ny standard för hur man testar 

kassaskåp, detta för att kunderna skall 

kunna lita på att skåpen står emot olika 

inbrottsmetoder. 

antar KrOCKtest- 
utmaninG

När det saknades en lösning på mark-

naden som uppfyllde kundens krav på 

krocksäkerhet antog Gunnebo utma-

ningen att skapa en lösning.

OÄndliGa möJliGHeter 
för intelliGent lÅssYstem

– Tack vare hög kvalitet på produkter 

och tjänster återkommer kunder 

ofta till Gunnebo.

mÅnGa affÄrs- 
möJliGHeter i Kina

Företag över hela världen är intres-

serade av Kina, oavsett om de vill 

starta tillverkning där, köpa kinesiska 

produkter eller sälja sina egna. 

öKad sÄKerHet 
för flYGresenÄrer

Gunnebos immigrationsslussar  

har installerats på de två spanska  

flygplatserna: ”El Prat” i Barcelona  

och ”Barajas” i Madrid.
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INNEHÅLL

BESÖK OSS PÅ NÄTET!

AUSTRALIEN 
www.gunnebo.com.au

BELGIEN 
www.gunnebo.be

DANMARK 
www.gunnebo.dk

FINLAND 
www.gunnebo.fi 

FRANKRIKE 
www.gunnebo.fr 

INDIEN 
www.gunnebo.co.in 

INDONESIEN 
www.gunnebo.com/id

ITALIEN 
www.gunnebo.it 

LUXEMBURG 
www.gunnebo.be

KANADA 
www.gunnebo.ca

KINA 

www.gunnebo.cn

MELLANÖSTERN 
www.gunnebo.com/uae 

NEDERLÄNDERNA 
www.gunnebo.nl 

NORGE 
www.gunnebo.no 

POLEN 
www.gunnebo.pl 

PORTUGAL 
www.gunnebo.pt 

SINGAPORE 
www.gunnebo.sg

SYDAFRIKA 
www.gunnebo.co.za

SPANIEN 
www.gunnebo.es

SVERIGE 
www.gunnebo.se

SCHWEIZ 
www.gunnebo.ch 

STORBRITANNIEN OCH IRLAND 
www.gunnebo.co.uk

TJECKIEN 
www.gunnebo.cz

TYSKLAND 
www.gunnebo.de

UNGERN 
www.gunnebo.hu

ÖSTERRIKE 
www.gunnebo.at
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Genom förvärvet av det austra-

lienska företaget API Security 

Holdings säkerhetsdivision är 

Gunnebo Australien nu den ledande 

leverantören av produkter inom 

säker förvaring och kontanthan-

teringslösningar till både banker, 

detaljhandel och affärssektorn i 

Australien. 

Förvärvet innebär att Gunnebo Australiens 

verksamhet fördubblas och att kundbasen 

inom affärsområdet Bank Security and 

Cash Handling blir avsevärt större. 

– Vi är nu marknadsledande på att 

leverera fysiska säkerhetslösningar till 

banker och stats- och affärssektorn. 

Dessutom är vi en stor leverantör av kon-

tanthanteringsprodukter till detaljhandel 

och annan verksamhet som är beroende 

av effektiv automatisering av kassatrans-

aktioner, förklarar Dan Turner, Country 

Manager för Gunnebo Australien. 

Gunnebo Australien har även ett hel-

täckande utbud inom lösningar för effek-

tiv tillträdeskontroll. 

– Med hjälp av den kundbas och pro-

duktportfölj vi nu har skaffat oss kommer 

vi också att kunna stärka vår ställning 

som leverantör av säkerhetstjänster i 

Australien, säger Dan Turner.  

Verksamhet i Australien fördubblas

Oslo Airport AS (OSL) har tecknat ett 

ramavtal med Gunnebo för leverans 

av områdesskydd till flygplatsen.  

I avtalet ingår att leverera olika 

högsäkerhetsstängsel, grindar och 

spärrar samt tillhörande tjänster.

OSL är redan den största och mest trafi-

kerade flygplatsen i Norge och med ut-

byggnaden av den första terminalen och 

det planerade bygget av en andra termi-

nal kommer trafiken att öka ytterligare. 

Och en större flygplats kräver samtidigt 

ännu högre säkerhet.

– Vi är extremt stolta över att ha fått 

kontraktet, berättar Stein-Rune Fagerheim, 

som kommer att leda projektet.

– Det kommer inte bara att stärka 

Gunnebos ställning inom områdes-

skydd, utan även den norska marknaden 

som helhet.

Oslo Airport investerar i högsäkerhet

På Oslo Airport – den största och mest trafikerade flygplatsen i Norge – står Gunnebo för områdesskyddet.

Om Oslo Airport AS

 OSL hade över åtta miljoner flyg- �
resenärer 2009.

 Flygplatsen har cirka 13 000 anställda  �
och den första terminalen är nästan 
150 000 kvadratmeter.

 Den har utsetts till Europas effekti- �
vaste flygplats två gånger och  
Europas punktligaste flygplats  
tre gånger.

I KORTHET    #3 2010
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SMI-server består av flera moduler 

för hantering av elektroniska 

säkerhetsfunktioner som tillträ-

deskontroll, intrångsdetektering, 

CCTV-system och övervakning 

av en eller flera anläggningar. 

Informationen kan hanteras och 

analyseras i realtid, på plats eller 

med fjärrstyrning.

– Den nya 2.3-versionen har många nya 

funktioner för hantering, anläggnings-

utrustning och gränssnitt, berättar Eric 

Villevieille, Product Line Manager för SMI-

server på Gunnebo. 

SMI-server levereras i modulformat, 

vilket betyder att lösningen kan anpassas 

efter varje företags behov, varje anlägg-

nings säkerhetsnivå och säkerhetskrav, 

oavsett om den är en av flera samman-

länkade anläggningar eller en enskild 

anläggning.

– Gunnebo sitter på en unik expertis 

inom tillträdeskontroll tack vare vår roll 

som tillverkare, samtidigt som vi har 

teknisk erfarenhet inom hårdvara och 

egen mjukvaruutveckling (MMI). Sam-

mantaget gör detta att vi kan erbjuda 

våra kunder ett komplett system för 

tillträdeskontroll som kan uppgraderas 

och som är garanterat flexibelt när det 

gäller installation, hantering och drift, 

förklarar Villevieille.

Gunnebo lanserar en ny serie 

kameror och stärker därmed sin 

ställning på den ständigt växande 

CCTV-marknaden.

– Vi har utökat vårt CCTV-produktutbud 

med tio nya, effektiva analogkameror, säger 

Richard North, Product Line Manager för 

CCTV på Gunnebo.

Det nya kamerasortimentet finns i 

standardformat och som minikupol och 

är lämpligt för användning i normala 

eller extrema miljöer. Kamerorna kan fås 

med avancerade funktioner som högupp-

löst färg, bildstabilisering och skarpa 

bilder även i mycket svagt ljus. De kan 

också skicka larminformation när de 

upptäcker rörelse.

 – Vårt mål är att erbjuda våra kunder 

helhetslösningar. Denna nya serie kame-

ror kommer att stärka vår ställning och 

hjälpa oss i vår satsning att ge våra kun-

der ett komplett CCTV-erbjudande med 

kamera-, inspelnings- och övervaknings-

system, tillägger North.

Våra kameror är anpassade till ett 

flertal konfigurationer och kan användas 

både inom- och utomhus. Produkterna 

är utrustade med integrerade infraröda 

lysdioder baserade på intelligent teknik 

och ger bilder med hög kontrast i alla 

situationer. 

Vi fortsätter satsa på att erbjuda det 

bästa och mest kompletta utbudet av 

CCTV-kameror och jobbar ständigt för  

att utöka det med nya IP (Internet Proto-

col)- och PTZ (Pan Tilt Zoom)-kameror, 

avslutar North.

Övervaka anläggningar enklare  
med ny SMI-server

Komplett erbjudande 
med nya kameror

Nya funktioner i SMI-server version 2.3

 Ny enhet för IP-tillträdeskontroll,  �
SM220, som hanterar tillträdeskontroll 
och intrångsdetektering och kan fungera 
fristående.

 Offline-tillträdessystem i cylinder- eller  �
handtagsversioner som skyddar entréer 
utan att kablar behövs. Produkterna 
i IDLock-serien kan kombineras med 
utbudet av online-läsare och innebär en 
helhetslösning. Hela systemet övervakas 
av en enda applikation tillsammans 
med ett enda flerfunktionskort.

 CCTV-systemet VisioCast är integrerat i  �

SMI-servern för kontinuerlig övervakning 
och hantering av CCTV-funktioner med 
ett enda mjukvarugränssnitt (kamera-
hantering, tillträdesövervakning och 
bekräftelse m.m.).

 Flerfastighetsfunktionen kan användas  �
för att dela upp ett SMI-serversystems 
databas och på så sätt göra det möjligt 
att hantera flera enheter (avdelningar, 
anläggningar, byggnader m.m.) separat 
och konfidentiellt.

 Ergonomisk konstruktion som kan upp- �
graderas för maximal användarvänlighet 
och enkel navigering.

Läs mer på
www.gunnebo.com/smi

SMI-server har flera nya funktioner för hantering, anläggningsutrustning och gränssnitt.

NYA PRODUKTER    #3 2010

CCTV-kamera 

i minikupol.

CCTV-kamera.
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Med ergonomiska förbättringar har SafeStore Auto blivit en av dagens mest betydelsefulla bankfackslösningar. Skärmen är inte längre stationär utan 

sitter på en ledad arm så att den kan flyttas till olika höjder och vinklar. 

Bankfacksautomaten SafeStore 

Auto har uppgraderats så att den 

kan användas av alla bankkunder. 

Den omkonstruerade lösningen har 

förbättrats ergonomiskt och bland annat 

fått ny kortläsare, fingeravtrycksläsare 

och videomöjligheter. Dessutom är skär-

men inte längre stationär utan sitter på 

en ledad arm så att den kan flyttas till 

olika höjder och vinklar.

Förändringarna innebär att bankernas 

tjänster blir lättillgängligare för männis-

kor med nedsatt rörlighet, synskadade, 

gravida och äldre.

Bara i Europa lever mer än 65 miljoner 

invånare med funktionsnedsättningar, 

vilket är cirka 15 procent av befolkningen. 

Vissa länder som Frankrike har redan 

lagstiftat om att banker ska anpassa  

sina tjänster så att de uppfyller alla  

kunders behov. 

Med SafeStore Autos nya konstruktion 

hoppas Gunnebo uppmuntra banker  

i andra länder att införa dessa viktiga 

förändringar innan det blir ett lagkrav*.  

I det här sammanhanget ses SafeStore 

Auto av marknaden som en av dagens 

mest betydelsefulla bankfackslösningar.

*  FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (UNCRPD) antogs av EU 
den 29 november 2009. Det är den första inter-
nationella lagstadgade konventionen i sitt slag 
och kommer att införas i alla EU-länder.

SecurWave® är en riktigt global 

säkerhetslösning. Den innehåller 

inte bara alla funktioner i säkerhets-

kedjan, utan möjliggör även 

central säkerhetshantering av flera 

sammanlänkade anläggningar som 

banker och butikskedjor.

SecurWave är Gunnebos svar på behovet 

av en effektiv säkerhetshanteringslös-

ning för företag som har flera samman-

länkade anläggningar med en avancerad 

säkerhetsinfrastruktur. Systemet hanterar 

samtliga säkerhetsfunktioner som in-

trångsdetektering, tillträdeskontroll, 

elektroniska lås för kassaskåp, valv och 

säkerhetsdörrar samt CCTV.

Systemet finns i olika versioner för att 

uppfylla kraven vid olika sorters anlägg-

ningar, från PackWave för obemannade 

anläggningar till HighWave för stora 

kontor och administrativa byggnader.  

Det kan konfigureras för användning vid 

flera standardiserade anläggningar eller 

anpassas för särskilda, separata inrätt-

ningar. Systemet bygger på flexibilitet 

och kan kommunicera och interagera 

med externa system.

– Vi anpassar både hård- och mjukvaru-

komponenterna i vårt SecurWave-system 

så att vi kan erbjuda en öppen lösning 

som kan anpassas till övergångar och 

teknisk utveckling, säger Robert Studer, 

Product Line Manager för SecurWave  

på Gunnebo.

Tack vare övervakningsapplikationen 

SecurManager® kan SecurWaves alla 

säkerhetsfunktioner fjärrhanteras.

– SecurManager är baserat på en data-

bas så det förenklar hantering av flera 

system. Det ger våra kunder ett användar-

vänligt och säkert webbgränssnitt,  

tillägger Studer.

Nu kan alla använda bankfacksautomaten

SecurWave tar ett grepp om hela säkerhetssystemet SecurWa e

NYA PRODUKTER    #3 2010

SecurWave hanterar avancerade 

säkerhetsinfrastrukturer.



Idén om hundraårsskåpet har sitt ur-

sprung i ett beslut av den nationella 

hundraårskommissionen ”gällande  

ett metallkassaskåp som ska innehålla 

viktiga dokument om firandet av den 

första hundraårsdagen”. Beslutet togs 

på grund av att firandet 1910 hade oer-

hört stor symbolisk betydelse för hela 

landet. Den 31 oktober 1911 förseglades 

skåpet i Bogotás borgmästarkontor, 

Palacio Lievano, på villkor att det inte 

skulle öppnas förrän hundra år senare. 

När det öppnades sommaren 2010, 

kunde 32 föremål visas upp för världen 

inklusive foton, ritningar, stadsplaner 

och psalmer, varav många var skrivna  

på gammalt och sprucket papper.

Tre nycklar användes för att låsa skåpet. 

De tillhörde republikens president, hans 

nåd Bogotás ärkebiskop och den andre 

notarien. 

Skåpets dörr är graverad med ordet ”Fichet” 

och tre änglar som håller en lagerkrans 

över fyra gyllene stjärnor. Fichet är ett 

franskt märke som har tillverkat kassa-

skåp sedan 1825 och som idag heter 

Fichet-Bauche. Änglarnas betydelse är 

inte klarlagd, men historiskt har keruber 

använts för att representera portvakter.

Skåpet som är brandsäkert och har 

tredubbelt lås specialtillverkades och 

transporterades från Europa särskilt för 

hundraårsjubileet.

Nu har borgmästarkontoret i Bogotá 

beslutat att installera ett tvåhundraårs-

skåp. Det låstes den 20 juli 2010 och 

kommer att öppnas om hundra år den 

20 juli 2110. Syftet är att skydda olika 

föremål och media som gör det möjligt 

att spåra Bogotás historia. Invånare fick 

lämna förslag på vad som skulle förvaras 

i skåpet.

Fichet Colombia donerade det nya skå-

pet. Det bygger på modellen HS-2000 

och har ett mekaniskt lås så att det 

garanterat kan öppnas 2110. Låsmodel-

len heter M3b och är mer eller mindre 

omöjlig att öppna med våld utan att 

låskolvarna automatiskt görs orörliga. 

För att inte nycklarna till HS-2000-skåpet 

ska tappas bort har Fichet Colombia även 

donerat ett Confident-skåp för förvaring 

av reservnycklar.  

Colombias kulturskatt  
sparas inför framtiden

TEXT    Mats Ekendahl

För hundra år sedan stängdes ett kassaskåp i Colombia. Det var en tidskapsel 

innehållande gamla dokument om hundraårsfirandet av landets självständig-

het i Bogotá. Den 20 juli, 2010 var det dags att öppna skåpet och avslöja dess 

hemligheter.

SECURE STORAGE    #3 2010

En representant från Gunnebo med 
alias Bo Gunnarsson rapporterade 
direkt från öppnandet via YouTube 
och Twitter 

 http://www.youtube.com/user/ �
Mrbogunnarsson

 http://twitter.com/bo_gunnarsson �
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Rälsgrinden M50 klarade ASTM:s M50-test – i det närmaste unikt för en så stor grind.

Grinden som klarar  
nya utmaningen

Efter sex månaders produktutveckling 

lanserades rälsgrinden M50 efter att ha 

klarat American Society for Testing and 

Materials (ASTM) M50-test. Därmed blev 

den en av bara två grindar i världen, i sin 

storlek, certifierad för en så hög nivå. 

Grinden uppfyllde nu också de krav som 

ställdes av den potentiella kunden.

För att klara M50-testet, som genomför-

des av ASTM i Adelanto i Kalifornien måste 

grinden stoppa en lastbil som vägde över 

6700 kg i 80 km/h och hindra den från att 

tränga in längre än en meter. ASTM-tester 

har ersatt de gamla DOS-testerna som 

godkänd standard för krocksäkerhet i USA 

och andra länder. 

Rälsgrinden M50:s certifiering är efter-

traktad och i det närmaste unik för en 

grind med sju meters öppningsbredd. 

Grinden har dessutom hög öppnings- 

och stängningshastighet och kräver 

mycket grunda fundament.

Tack vare M50-rälsgrindens höga 

säkerhetsstandard har Gunnebo garan-

terat att företaget har en toppmodern 

lösning som uppfyller säkerhetskraven 

för högriskanläggningar som ambassa-

der, kraftverk, regeringsbyggnader  

och militärförläggningar.

2009 lades ett stort anbud ut i Mellanöstern som krävde en krocksäker 

grind. Så långt inget konstigt, förutom att det inte fanns en enda grind  

på marknaden som uppfyllde kundens krav på krocksäkerhet. Därför  

antog Gunnebo utmaningen att skapa en.

TEXT    Rob Suddaby

Om ASTM

 ASTM står för American Society for  �
Testing and Materials.

 Det är en av världens största frivil- �
liga standardiseringsorganisationer.

 Organisationen utvecklar standar- �
der inom många områden som 
konsumentsäkerhet, hälsovård och 
byggnadsindustri.

 Förutom ASTM finns även en brittisk  �
standard, PAS 68, som snart kommer 
bli den europeiska normen.

För att klara M50-testet måste grinden stoppa en lastbil som vägde över 6700 kg i 80 km/h och hindra den från att tränga in längre än en meter.

FORSKNING OCH UTVECKLING    #3 2010

För mer information
thorsten.grunwald@gunnebo.com
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I egenskap av Gunneboexpert inom 

Secure Storage arbetar De Vlaam aktivt 

med europeisk standardisering.

– Jag sitter i den tekniska kommitté 

som hanterar kassaskåp och valv och jag 

är även ordförande i brandskyddskom-

mittén, berättar han.

Det senaste knepet
De Vlaam är alltså mycket väl insatt i hur 

affärsområdet Secure Storage, som är ett 

av Gunnebos äldsta, har utvecklats ge-

nom åren. Affärsområdet tvingas fortfa-

rande utveckla nya säkerhetslösningar i 

takt med att tjuvarna använder allt mer 

raffinerade metoder.

– Deras senaste knep är att pumpa in 

explosiv gas i sedelluckan på uttagsauto-

mater. Därefter tänder de på gasen som 

ofta är acetylen. Explosionen blir oerhört 

kraftig och är farlig både för tjuvarna 

själva och andra personer i närheten, 

förklarar han.

Explosionstrycket som byggs upp i 

kassaskåpets slutna utrymme bakom 

uttagsautomaten blåser ofta bort både 

skåpets väggar och dörrar och själva 

byggnadsfasaden. 

Oberoende tester 
– Gunnebo strävar efter att utveckla 

TEXT    Mats Ekendahl

Skåp som lever upp till  
verklighetens behov
Gunnebo har varit med och tagit fram en ny standard för hur man  

testar kassaskåp, detta för att kunderna skall kunna lita på att skåpen  

står emot olika inbrottsmetoder.  – Vi fick börja med att bli världens  

mest avancerade kassaskåpssprängare för att ta reda på vilka som  

var de största påfrestningarna som skåpen kan utsättas för, säger  

Pieter De Vlaam, Group Certification Manager på Gunnebo.

Skador orsakade av en explosion i en ut-
tagsautomat utgör stora kostnader (SEK)

 Förlorade kontanter:   �
1 000 000 – 2 500 000

 Förstörd uttagsautomat: 350 000  �
Byggnadsskador: 750 000 – 1 500 000

 Driftstörning: Ur funktion i två   �
veckors tid

Oro bland kunder �

Kassaskåpssprängare på deltid. Europas tekniska kommitté för kassaskåp och 

valv har sprängt många kassaskåp.
Nu vet testlaboratorierna hur testen ska utföras så att ESSA kan 

utfärda en certifiering som visar att tjuvarna inte längre behöver 

göra sig besvär.

Pieter De Vlaam, Group Certification Manager 

på Gunnebo.

FORSKNING OCH UTVECKLING    #3 2010

säkra produkter som motsvarar verklig-

hetens behov. Tack vare standardiseringen 

kan våra skåp nu testas och certifieras 

oberoende så att kunderna kan lita på 

att skåpen står emot gasattacker.

ESSA-märkning
ESSA är det europeiska certifieringsor-

ganet. Om skåpen är utrustade med en 

ESSA-etikett och ordet GAS så klarar de 

gasattacker. Global kan inte gå in i detalj 

på hur skåpen står emot sådana attacker, 

eftersom det skulle vara en bruksanvis-

ning för tjuvar. Principen går dock ut på 

att välja material och bygga skåp så att 

de absorberar den energi som skapas vid 

en explosion eller att hindra gasen från 

att överhuvudtaget komma in i skåpet 

eller valvet.



ESSA – European Security  
Systems Association

Ursprungsorganisationen är 40 år 
gammal. Men för tio år sedan omvand-
lades den till ESSA. Certifieringsarbetet 
och provningarna i godkända laborato-
rier utgår alltid från Europeisk Standard 
vilket säkerställer kvaliteten. ESSA har 
för närvarande cirka 90 medlemsfö-
retag från 23 länder. ESSA har tusen 
gällande certifikat på marknaden. 
Cirka 200 000 certifieringar (ECB•S-
märkningar) utfärdas till tillverkare 
varje år.

PROFIL    Markus Heering, teknologie doktor

ESSA tar ett stort  
ansvar för kvalitén

– Det är absolut nödvändigt att vårt 

certifieringsarbete sker med hög kvalitet 

så att kunderna kan lita på oss, säger 

Markus Heering, teknologie doktor. 

ESSA godkänner också provningslabora-

torier. De har behörighet att testa säker-

hetsprodukter enligt Europeisk Standard 

(EN), som talar om hur själva testerna ska 

gå till och vilka krav som gäller för olika 

säkerhetsnivåer. Om produkterna sedan 

håller måttet får tillverkaren märka dem 

med ECB•S – ESSA:s kvalitetsmärkning 

som anger graden av säkerhet.

– ESSA har flera godkända provnings-

anstalter som konkurrerar vilket gör att 

organisationen hela tiden utvecklas och 

får stor erfarenhet, säger Markus Heering.

Ett effektivare sätt
Kunskapen tas tillvara genom att labo-

ratorierna, ESSA:s egen personal, försäk-

ringsbolag och tillverkare tillsammans 

utarbetar nya standarder.

– Arbetet med att skapa standarder 

som möter marknadens krav sker effekti-

vare på det sättet.

Gunnebo deltar i högsta grad i standar-

diseringsarbetet som ligger till grund för 

certifieringarna. 

– Gunnebo är en av våra största kunder 

och ett viktigt medlemsföretag i ESSA. 

Exempelvis sitter Gunnebos Pieter De 

Vlaam i certifieringsstyrelsen. Gunnebo 

var dessutom en av drivkrafterna bakom 

arbetet som gjorde att ECB•S-märkningen 

blev accepterad och allmängiltig i hela 

Europa, säger Heering.

Konkurrens ger högre tekniknivå
Kraven från EN går ut på att hitta en 

säkerhetsprodukts svagaste punkt och 

påfrestningarna som den punkten tål 

bestämmer sedan produktens totala 

säkerhetsnivå. 

– Alla certifieringsorganisationer arbe-

tar inte lika noggrant på det viset. Därför 

kan de ge en testad produkt ett högre 

säkerhetsbetyg än vad den borde ha, 

förklarar Heering.

ESSA (European Security Systems Association) är Europas ledande organ för 

kvalitetscertifiering av säkerhetsprodukter. ESSA-certifieringen är en garanti 

för köpare av kassaskåp och andra säkerhetssystem att produkterna har 

tillräckligt hög kvalitet. ESSA axlar alltså ett stort ansvar.

TEXT    Mats Ekendahl

VD för ESSA (European Security Systems 

Association) e.V.

Utbildning
Doktor i metodteknik vid universitet 

RWTH i Aachen. 

Yrkesbakgrund
Forskningsassistent vid institutionen för 

järnmetallurgi (IEHK), ingenjör och pro-

jektledare på återvinningsföretaget  

Herhof innan han började på VDMA.

VD för VDMA:s tryckeri- och pappersteknik 

och säkerhetssystem sedan januari 2008. 

VD för ESSA (European Security Systems 

Association).

Markus Heering föreläste om ämnet på säker-

hetsmässan Skydd i Stockholm.

Underwriters Laboratories (UL) är ESSA:s 

motsvarighet i USA. UL arbetar dock 

endast med en provningslanläggning.

– Utan konkurrens är det svårare att 

höja tekniknivån och att utveckla nya, 

bättre tester och standarder, säger  

Heering.

Ägarförhållandena är inte helt tydliga 

i UL, vilket gör att institutionen kan upp-

fattas som sluten. 

– ESSA är däremot en helt öppen or-

ganisation och det positiva samarbetet 

mellan våra olika parter driver utveck-

lingen framåt, avslutar Heering.

FORSKNING OCH UTVECKLING    #3 2010
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Eftersom landets brottslingar använder 

sig av kreativa metoder för att komma  

åt pengar prioriteras skydd av uttags-

automater. Till följd av detta har antalet 

kassaskåp för uttagsautomater som leve-

reras till banker ökat med mer än tusen 

procent på sex år.

Explosionssäkra uttagsautomater
Användningen av sprängmedel ökade 

drastiskt 2007 med hundratals attacker 

mot uttagsautomater där rånarna fick 

med sig kontanter. De stal inte bara 

pengar och förstörde egendom, utan 

utsatte även personer i direkt närhet 

för livsfara. Attackerna ledde till krav 

på högre säkerhet. Som svar på kraven 

genomfördes lyckade tester av ett explo-

sionssäkert kassaskåp för uttagsautoma-

ter 2008, vilket resulterade i en ny paten-

terad produkt för banksektorn.

Det perfekta kassaskåpet
Under utvecklingen av de explosions- 

säkra kassaskåpen lade konstruktören 

Frederik Scholtz från Gunnebo ner åtskilliga 

timmar innan han nådde fram till den 

perfekta konstruktionen. Hans mål var 

att hitta just de egenskaper som kunde 

skydda skåpet mot utvändiga fysiska  

attacker och samtidigt få det att stå 

emot det enorma tryck som snabbt 

byggs upp inuti skåpet vid en explosion.

Det innebar en stor utmaning att 

kontrollera trycket genom ett svagare 

område och ändå skydda pengarna efter 

explosionen, särskilt med den stora 

mängd sprängmedel kunden ville att 

skåpet skulle stå emot. 

– Jag var övertygad om att konstruk-

tionen skulle bli betydelsefull redan från 

början, förklarar Frederik, men utan mina 

kollegors kreativa bidrag under utveck-

lingsfasen hade vi aldrig lyckats.

En innovativ partner
– Diebold och Gunnebo är starka och eta-

blerade varumärken i branschen. Därför 

kräver våra kunder en överlägsen slut-

produkt, som vi tack vare samarbetet har 

kunnat leverera under årens lopp, säger 

David Nixon, chef för Diebold Sydafrika. 

– Gunnebo är ett innovativt företag 

vars nyskapande förmåga är en nödvändig 

komponent i vårt samarbete viket gör att 

Diebold kan erbjuda branschen lösningar 

som ger en konkurrensfördel. 

100 procent framgång
– Utan Diebolds hårda krav och stöd 

hade vi aldrig kunnat skapa de lyckade 

konstruktioner som nu lanseras på den 

sydafrikanska marknaden, tillägger  

Robert Hermans, Managing Director  

för Gunnebo Sydafrika. 

– Dessutom har inte en enda lyckad 

sprängattack gjorts mot de patenterade 

kassaskåpen sedan de introducerades.

Gunnebo Sydafrika har patenterat 

denna explosionssäkra konstruktion och 

fortsätter leverera den testade lösningen 

till banksektorn.

TEXT    Jaci Talbot

Nya uttagsautomater  
stoppar rånare i Sydafrika
Gunnebo Sydafrika och Diebold Sydafrika har samarbetat sedan 2002 och 

erbjuder skydd för uttagsautomater som levereras till banksektorn i Sydafrika. 

BANK SECURITY & CASH HANDLING    #3 2010

Explosionssäkra kassaskåp för uttagsautomater är en nödvändighet i Sydafrika. Gunnebo Sydafrika har patenterat en explosions-

säker konstruktion och fortsätter leverera den testade lösningen till bankrörelsen.
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Christer är säljare inom Gunnebos affärs-

område Secure Storage och är ansvarig 

för direkt och indirekt försäljning till 

kunder i södra Sverige. Han ser det som 

sitt uppdrag att göra Gunnebo till det 

självklara valet inom säker förvaring.

– Ofta handlar det om att hitta en unik 

lösning som skapar det värde kunden 

behöver, säger han. 

– När vi levererar det värdet, plus 

det lilla extra får vi en fördel gentemot 

konkurrenterna.

Genom åren har Christer sålt kassaskåp 

till många olika kunder som till exempel 

Polisen, Jordbruksverket och Kustbevak-

ningen.

På sistone har Christer exempelvis 

sålt 30 kassaskåp till Lunds universitet, 

varav 16 var utrustade med GSL 1000, 

Gunnebos toppmoderna, elektroniska 

högsäkerhetslås.

– GSL 1000 passade perfekt för de 

krav som Lunds universitet ställde när de 

bytte ut sitt gamla nyckelhanteringssys-

tem för universitetets serviceavdelning, 

säger Christer. 

– Universitetet ville begränsa tillträdet 

till kassaskåpen så att de bara kunde 

öppnas vissa tider på dagen av dem med 

korrekt behörighet.

Eftersom universitetet har många lås 

behövdes ett effektivt och lätthanterligt 

system.

– Vi kan hantera användarkoder för  

alla lås från en fjärrdator, berättar  

Ann-Charlotte Dahlberg, säkerhetshand-

läggare på Lunds universitet. Om något 

utöver det vanliga händer kan vi hämta 

en händelselogg från låset via en USB-

anslutning vilket är väldigt praktiskt  

för oss. 

Det flexibla GSL 1000-systemet kan an-

vändas som en del av ett låsnätverk eller 

som en fristående enhet. Eftersom låset 

kan fjärrhanteras passar det utmärkt för 

stora butiks- eller bankkedjor, där personal 

på ett centralt säkerhetskontor kan ad-

ministrera och övervaka alla lås utan att 

behöva åka till varje anläggning. 

– Jag ser många fördelar med GSL 1000, 

möjligheterna verkar vara i det närmaste 

oändliga säger Christer.

TEXT    Rob Suddaby

”Oändliga möjligheter för 
intelligent låssystem”
Christer Olsson har jobbat med försäljning på Gunnebo i under snart  

tio år och hans drivkraft är fortfarande att erbjuda kunderna det bästa. 

 – Tack vare den höga kvaliteten på produkter och tjänster återkommer 

våra kunder till oss, förklarar han.

BANK SECURITY & CASH HANDLING    #3 2010

Läs mer på
www.gunnebo.com/GSL1000 

Christer Olsson, säljare inom Secure Storage.

Det elektroniska högsäkerhetslåset GSL 1000 kan fjärrhanteras som en del av ett stort nätverk eller som 

en fristående enhet.
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Personidentifiering är en lösning 
för att minska potentiella  
risker med organiserad illegal  
invandring, handel med farliga 
ämnen och terroristhot.
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– Systemet med immigrationsslussar 

innebar ett lyft för det spanska ordfö-

randeskapet i EU och en utveckling av 

begreppet europeiskt medborgarskap. 

Flygplatsupplevelsen är nu bättre tack 

vare kortare bytes- och hanteringstider 

för passagerarna och säkerheten har också 

förbättrats, säger Alfredo Pérez Rubalcaba, 

Spaniens inrikesminister.

De specialkonstruerade immigrations-

slussarna är resultatet av ett intensivt 

samarbete mellan Spaniens ledande 

IT-företag Indra och Gunnebo.

Indras ledning bestämde sig för att dra 

fördel av Gunnebos erfarenhet och kun-

skap inom flygplatssäkerhet för att för-

stärka mervärdet i företagets erbjudande 

till det spanska inrikesdepartementet.

Gunnebo har tidigare samarbetat med 

Indra och levererade då SpeedGates till 

flera byggnader där Indra hade tagit fram 

säkerhetsåtgärder.

– Gunnebo har ett stort antal refe-

renser för sina immigrationsslussar över 

hela världen och i detta projekt kunde 

företaget bidra med mycket värdefull 

kunskap. Att Gunnebo är en internatio-

nell säkerhetskoncern hjälpte också  pro-

jektet framåt med teknisk support och 

leveranstider kunde hållas, säger David A. 

Pérez Herrero, projektledare för elektro-

niska grindar på Indra Sistemas S.A.

– I framtiden tror jag att det viktigaste 

för flygplatser i allmänhet blir att för-

bättra sina säkerhetsåtgärder i en glo-

baliserad värld och en osäker miljö. Ny 

teknik för dokumentläsning som chip och 

EAC kommer att dyka upp snart. Personi-

dentifiering är lösningen för att minska 

potentiella risker med organiserad illegal 

invandring, handel med farliga ämnen 

och terroristhot.

Beroende på ImmSec-projektets fram-

gång kommer flygplatsmyndigheterna 

bestämma om installationer ska göras  

på fler flygplatser runt om i Spanien.

 
*  Spanien var EU:s ordförandeland  

från 1 januari till 30 juni 2010.

Förbättrad säkerhet  
och enklare att resa

TEXT    Linda Gårdlöv  

Under Spaniens ordförandeskap i EU* invigde den spanska inrikesministern 

Alfredo Pérez Rubalcaba immigrationsslussar från Gunnebo som installerats 

på de två spanska flygplatserna: ”El Prat” i Barcelona och ”Barajas” i Madrid.

Om Indra, Gunnebos partner 
för projektet

 Globalt företag inom teknik, inno- �
vation och kunskap, ledande inom 
högkvalitativa lösningar och tjänster 
för områdena transport och trafik, 
energi och industri, offentlig förvalt-
ning och hälsovård, finans, försäk-
ring, säkerhet och försvar, telekom 
och media. 

 Verksamt i över 100 länder och har  �
29 000 anställda över hela världen 
som bidrar med kunskap inom olika 
områden och länder för att hitta 
innovativa lösningar på kundernas 
utmaningar. Indra är det europeiska 
företag i sin bransch som investerar 
mest i forskning och utveckling.

ENTRANCE CONTROL    #3 2010

Gunnebos immigrationsslussar finns nu på två spanska flygplatser: ”El Prat” i Barcelona och ”Barajas” i Madrid.
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Högsäkerhetsslussar efterfrågas 

ofta av kunder runt om i världen 

som av olika anledningar behöver 

kontrollera tillträdet till entréer på 

byggnader eller lokaler. 

Gunnebo har erfarenheten och det breda 

produktutbud som behövs för att uppfyl-

la sådana krav. Vanligtvis behöver kunden 

kontrollera eller begränsa tillträdet till 

viktiga områden inom företaget.   

– En populär enhet bland våra kunder 

är säkerhetsslussar. Systemet har två 

dörrar och elektronisk säkerhet eller 

biometri som garanterar att endast 

behöriga personer kommer in i byggna-

den eller lokalen vid bestämda tider. 

Säkerhetsslussar förhindrar att obehöriga 

följer i rygg på inpasserande och finns 

även i skottsäkert utförande, förklarar 

Patrick Dhérot, Product Line Manager för 

Interlocks and Automation på Gunnebo. 

Dhérot lägger många timmar på att 

kartlägga kunders behov inom Entrance 

Control på olika marknader och i olika 

länder. 

Han har ett nära samarbete med 

Gunnebos avdelning för Research and 

Development och även med Marketing- 

och Sales-avdelningarna för att alltid 

hålla produktutbudet uppdaterat.

Nya kundgrupper
Till att börja med efterfrågades säker-

hetsslussar till största delen av kunder 

inom banksektorn. Under årens lopp har 

branschen utvecklats och idag passar 

systemen även andra kunders behov. 

Förutom till banker levererar Gunnebo 

den här sortens lösningar till regerings-

byggnader, raffinaderier, laboratorier, 

datacentraler, polisstationer och många 

andra anläggningar.

Alla produkter i serien säkerhetsslussar 

skyddar mot skadegörelse och de flesta 

av dem är EN-godkända av oberoende 

och certifierade organ för att vara både 

slag-, skott- och explosionssäkra. 

– Under de senaste tre åren har vi haft 

ett uppsving i Grekland där vi har utrus-

tat många bankkontor. För tillfället börjar 

även försäljningen i Mellanöstern gå 

bättre och vi hoppas få lika stora fram-

gångar där. Sydamerika och Nordafrika är 

också två väldigt intressanta marknader, 

säger Dhérot.

– Vi utvecklar ständigt våra produkter 

så att de matchar våra kunders behov. 

Dessutom jobbar vi med att säkerställa 

att vi tillverkar våra produkter med rätt 

sorts material, som i det här fallet är 

aluminium. Varje produkt måste uppfylla 

vissa bestämmelser och ha rätt profil för 

att bli certifierad. 

I år har Gunnebo lanserat två nya 

säkerhetsslussar som förhindrar att två 

eller flera personer kan komma in samti-

digt i en skyddad lokal.

Från 1 juli till 31 december 2010 är 

Belgien ordförande i EU och därför 

behövde det belgiska representa-

tionskontoret, som ligger i hjärtat 

av Bryssels EU-område, en större 

entré utrustad med alla de rätta 

säkerhetsåtgärderna. 

Det stod klart redan från början att en 

specialkonstruktion skulle behövas i 

den sju meter höga entrén. Byggnaden 

behövde en säker lösning som tillät god 

genomströmning och lättillgänglighet 

för funktionshindrade och leveranser. 

Även byggnadens arkitektur spelade stor 

roll för projektet. 

Gunnebo, som har installerat den enda 

befintliga säkerhetsslussen, tog alltså 

hem det här projektet också. Förberedel-

serna började i juli 2009 och installationen 

blev färdig i slutet av juni 2010. 

Gunnebo levererade en stor säker-

hetssluss med dubbla dörrar främst 

avsedd för leveranser och funktionshin-

drade och en vanlig sluss för det huvud-

sakliga flödet av människor. 

För den sju meter höga konstruktionen 

behövdes mer än 26 kvadratmeter skott-

säkert glas och över 30 kvadratmeter 

inbrottssäkert glas. Dessutom sattes 

fundament in för att bära upp säkerhets-

slussens ansenliga vikt. En specialkran 

krävdes för att montera allt glas på ett 

säkert sätt sju meter ovanför golvet.

– Tack vare Gunnebos expertis och 

perfekta projektledning har vi nu en 

lösning som både uppfyller stränga  

säkerhetskrav och har en snygg design.  

Vi är verkligen nöjda med hur bra vår nya 

säkerhetssluss fungerar och dess utse-

ende, säger Eric Lallemant, säkerhetschef 

på det belgiska representationskontoret. 

– Nu kan vi ha en exakt lista över vilka 

som finns i byggnaden och vid brand vet 

vi vem vi ska leta efter och kan utrymma 

byggnaden genom leveransslussen.

Förutom det här projektet har Gunnebo 

i Belgien också installerat säkerhets-

slussar i belgiska ambassader över hela 

världen på uppdrag av Belgiens utrikes-

departement.

Nya tillträdeskontroller öppnar dörrar till nya marknader

EUs ordförandeland utvidgade säkerhetsåtgärderna

SoloRitz II

En säker och funktionell 
lösning med elektro-
mekanisk detektering 
av enmansinpassering. 
Har ett kompakt format 

och är skottsäker upp 
till FB6 enligt EN 1522.

Lämplig för exempelvis banker och data-
centraler. 

CompactSave II

Har medelhög säker-
hetsnivå, snabb öpp-
ning/stängning, mycket 
effektivt trafikflöde och 
nödutgång. Lösningen 
är inbrottssäker upp till 
nivå 3 enligt EN 1627.

Lämplig för till exempel forsknings- och 
utvecklingsanläggningar och laboratorier.

Två nya säkerhetsslussar har lanserats under 2010
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Det franska finansdepartementet, som 

idag omfattar ekonomi-, industri- och 

arbetsmarknadsdepartementet samt 

budget-, statsfinans- och statsreforms-

departementet, är mera känt som Bercy 

bland parisare på grund av namnet på 

den stadsdel i huvudstaden där dess kon-

tor ligger. Den ståtliga byggnaden som 

sträcker sig 370 meter längs Seine upp-

fördes under president Mitterrand och 

är ritad av arkitekterna Chemetov och 

Huidobro. Sedan 1989 har byggnaden 

varit kontor för flera departement som 

tidigare fanns i Louvren, men som tvinga-

des flytta på grund av utbyggnad av det 

berömda museet. De många kontoren 

har nu spridit sig till andra byggnader i 

närheten och för närvarande arbetar  

8 000 anställda i området.

Gare de Lyon-anläggningen
Tolv SpeedStiles snabbslussar installe-

rades i Sully- och Turgot-byggnadernas 

lobbyer tillsammans med fyra GlasStile 

entrégrindar för funktionshindrade. 

Genomströmningen är 30–40 personer i 

minuten tack vare passerkort med säker 

MIFARE-teknik.

– Bland anbuden vi in fick valde vi 

Gunnebo SpeedStiles för deras eleganta 

och moderna design med matt rostfritt 

stål och för att de kan anpassas med 

långa och korta kabinett. De behövde 

passa in i den snygga arkitekturen i våra 

lobbyer. Gunnebo hittade en lösning för 

att dra kablarna utan att skada det vackra 

svarta marmorgolvet med vita strimmor. 

Vi har tagit kontroll över arbetet och 

sedan tidigare har vi gjort en undersökning 

bland andra franska statsförvaltningar 

för att kontrollera materialens hållbarhet, 

förklarar Patrice Parin på underhålls-

avdelningen.

– Det som övertygade oss i slutändan 

var försäkran om driftsäkerhet, eftersom 

kontinuerlig funktion är en väsentlig del 

av alla säkerhetssystem. Vi har även instal-

lerat två säkerhetskaruseller (AutoSec) för 

att reglera tillträdet till företagsrestau-

rangen, säger Bernard Cordesse, som 

också jobbar på underhållsavdelningen.

Kundens underhållsavdelning har varit 

delaktig i att starta upp utrustningen och 

har planerat in en månad mellan instal-

lationen av snabbslussarna och när de 

tas i bruk med elektroniska kort, så att 

personalen hinner vänja sig vid det nya 

inpasseringssystemet. Man har även 

tagit fram en liten informationsbroschyr 

för personalen som förklarar tillträdes-

kontrollen.

Anläggning i östra Paris
Gunnebos lösningar uppdateras kontinu-

erligt med avancerad teknik.

Departementet har även byggnader  

i östra Paris som har skyddats med  

Gunnebos elektroniska lösningar i över 

tio år. Den elektroniska säkerhetstekniken 

i de olika byggnaderna har utvecklats och 

processerna har förbättrats genom att 

Gunnebo löpande har anpassat utrust-

ningen – från ett enkelt larmsystem till 

dagens SMI-serversystem med övervak-

ning av flera anläggningar som ger lokal-, 

fjärr- och realtidsövervakning av avance-

rad tillträdeskontroll, intrångsdetektering 

och CCTV-funktioner.

Gemensamt för samtliga lösningar är 

kortet. Departementet har valt ett enda 

kort för alla sina applikationer.

Elegant entré 
i hjärtat av Paris

TEXT    Jocelyne Benisri

Det franska finansdepartementet skyddas med Gunnebos säkerhetsprodukter: 

SpeedStiles snabbslussar och GlasStiles entrégrindar har installerats för 

snabbt och säkert tillträde för alla anställda.

Cirka 600 000 m² skyddade områden 
och 10 000 anställda på olika Gunnebo-
anläggningar:

 600 MIFARE-läsare anslutna till ett   �
dussin SMI-servrar

50 snabbslussar �

 Säkerhetsslussar och säkerhetskaruseller �

 Hygiaphone-produkter för expeditions- �
luckor avsedda för offentligt bruk



Vissa tycker att det räcker att prata engelska  
med kineser eller att ha en bra tolk. Men för att 
verkligen ligga på samma våglängd och förstå  
potentiella samarbetspartners är det absolut  
nödvändigt att behärska språket.
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Gunnebos årsomsättning i Kina är 

ungefär 100 miljoner svenska kronor, 

en siffra som Gunnebos nya Country 

Manager räknar med att tredubbla 

inom ett par år. – Utmaningen är att 

få Gunnebo Kina att växa in i nästa 

fas genom att starta våra egna 

verksamheter här och samtidigt  

bli konkurrenskraftigare, säger  

Mats Johansson.

TEXT    Mats Ekendahl

De nischer som Gunnebo fokuserar på 

har stor potential.

– Kollektivtrafiklösningar växer snabbt, 

särskilt tunnelbanor och höghastighets-

tåg. Det byggs många flygplatser och 

banker utvecklar sina kontanthante-

ringssystem. Det är det positiva. Som på 

andra områden kommer lokala kinesiska 

företag att utvecklas till internationella 

konkurrenter, säger Mats Johansson.

Gunnebo har en stor marknadsandel 

inom tillträdeskontroll på kärnkraftverk i 

Kina. Det är dock inom tillträdeskontroll 

för tunnelbanesystem som de riktigt 

stora affärerna finns. Med en marknads-

andel på ungefär 50 procent är Gunnebo 

marknadsledare.

– I tio av elva storstäder 

som Beijing och Shanghai 

har vi varit involverade i 

att bygga tillträdessys-

tem i nya tunnelbanor. Kunderna är stora 

statliga transportföretag, säger Mats.

Ett prestigefyllt uppdrag värt att 

nämna är installationen av bankvalv 

med bankfack åt Bank of China i Beijing, 

som är landets största och mest ansedda 

finansinstitut. På det hela taget växer 

Kinas säkerhetsmarknad snabbare än BNP 

som ökar med runt 10 procent om året, så 

mannen som varit Country Manager se-

dan 1 april i år har en stor uppgift framför 

sig. Mats och hans team sitter i Shanghai 

och de fokuserar på inköp och försäljning. 

– Vi jobbar med kinesiska partners som 

vi har samarbetat med i mer än 10 år. 

Gunnebo har dock investerat mycket i att 

starta ett företag här och nu kan vi göra 

allt i Kina inklusive tillverkning, försälj-

ning  och sourcing.

För Kina-kontoret är det viktigaste 

målet under de närmaste två åren att 

säkra och utöka Gunnebos befintliga 

verksamhet i Kina.

Mats har många års erfarenhet av att 

starta och driva företag i olika länder och 

under de senaste sju åren har han arbetat 

i Kina. Under dessa år har han lärt sig 

mycket om affärsklimatet på den stora 

nya marknaden. Något som lönar sig att 

veta är att det är ännu viktigare att ha 

ett gott förhållande till personer som 

bestämmer i Kina än på många andra 

marknader. Dessutom är det en fördel att 

prata kinesiska.

– Jag klarar mig, men jag har en nackdel 

i affärslägen. Som tur är får jag hjälp av 

infödda Gunnebo-anställda som översät-

ter från engelska till kinesiska, säger Mats.

Mats är en handlingsmänniska och 

tycker om att utmana befintliga tillväga-

gångssätt.

– Det gör nog att jag kan vara svår att 

ha att göra med ibland. Samtidigt är jag 

ganska bra på att hantera nya situationer.

Mats Johansson tackade ja till tjänsten 

som Country Manager för Kina eftersom 

han ser stora möjligheter för Gunnebo där. 

– Vi har produkter i världsklass och har 

redan gjort flera prestigefyllda installatio-

ner för både banker och tunnelbanesys-

tem. Det är ett väldigt bra utgångsläge 

som vi har fått tack vare ett hårt förarbete 

av koncernen, säger Mats Johansson.

Snabbt växande säkerhetsmarknad i Kina

2005 fick Gunnebo en beställning på över 3000 tvådelade klaffspärrar till Beijings tunnelbanelinjer 1, 2, 5 och 10. Under 2009 och 2010 fick Gunnebo  

i uppdrag att även utrusta linjerna Fangshan, Yishuang, Changping och Daxing med liknande lösningar.

Mats Johansson, ny Country Manager för Gunnebos 

kontor i Kina, utanför den svenska montern vid EXPO 

2010 i Shanghai.

KINASPECIAL    #3 2010
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Företag runt hela världen är intres-

serade av Kina. De vill kanske starta 

produktion i landet, köpa kinesiska 

produkter eller sälja sina egna. 

TEXT    Mats Ekendahl

– Det finns olika sätt att göra detta på 

men en ordentlig marknadsanalys är ett 

bra första steg, säger Magnus Omstedt, 

VD för Concico.

Magnus Omstedt har arbetat 15 år i 

Asien, varav åtta i Kina, för bland annat 

shippingföretaget Hapag-Lloyd och IKEA. 

Nu driver han det Kinabaserade marknads-

undersökningsföretaget Concico, som 

mest arbetar på konsumentmarknaden. 

Civilekonomen från Stockholm talar 

flytande kinesiska och känner väl till vad 

som är viktigt att tänka på för att starta 

verksamhet i jättelandet Kina.

Språket och marknaden
– En del tycker att det räcker att tala 

engelska med kineserna eller att ha en 

bra tolk. Men för att verkligen vara på 

samma plan och att förstå eventuella 

samarbetspartners är det jätteviktigt att 

tala språket. Därför väljer många företag 

att starta en kinesisk organisation med 

anställda som talar kinesiska, säger  

Magnus Omstedt.

När språkfrågan är löst är nästa steg 

att kolla upp marknaden ordentligt. 

– För cirka 100 000 kronor får man 

visum, vara på plats och tillåtelse att göra 

inköp. Men det går inte att fakturera ki-

nesiska företag, säger Magnus Omstedt.

Olika förväntningar
För att utvidga kan ett Wholly Owned 

Foreign Enterprise (WOFE) vara lämpligt. 

På det sättet får företaget fler tillstånd.

– Då går det att göra det mesta utom 

att agera inom vissa branscher som exem-

pelvis media och militär. Trading är också 

ok men då kostar företaget ännu mer.

Därför gör många utländska intressenter 

affärer med lokala partners.

Kulturellt perspektiv
Magnus Omstedt menar att det tar  

lite längre tid att hitta en bra partner  

i Kina än i andra länder. Det handlar  

inte om att kineserna i sig är opålitliga 

utan snarare om att det är svårt att 

kulturellt sett tala samma språk och 

förstå vad som gäller. Det krävs tålamod 

och tid för att lära känna sin samarbets-

partner.

– Men lyckas det utländska företaget 

hitta en bra partner/agent kan man 

komma långt och dra nytta av olika  

fördelar säger Magnus Omstedt.

Produktion i Kina
När det gäller produktion i Kina kan det 

vara idé att tillverka varor där för att 

slippa transporter och tullar. Allt fler 

högkvalitetsprodukter tillverkas nu i Kina. 

Under de senaste 2–3 åren har fokus 

övergått från stora volymer av lågpris-

varor till högkvalitetsprodukter.

– Den kinesiska medelklassen, spe-

ciellt de ekonomiskt starkare utefter 

östkusten, efterfrågar högre kvalitet och 

lyxvaror och är beredda att betala för det. 

De köper dessutom ofta via internet och 

vill ha varan både hemtransporterad och 

monterad, säger Magnus Omstedt.

På industrisidan finns mycket som 

fungerar att sälja till Kina, exempelvis 

maskiner, tillverkningsutrustningar,  

miljöteknik, flygplansdelar, oljeriggar  

och råvaror. 

– Och på konsumentsidan har inte 

minst IKEA visat att det går att ha både 

produktion och försäljning i landet, säger 

Magnus Omstedt.

”Glöm inte marknadsanalysen!”

Fem råd för affärer i Kina

 Att kunna använda kinesiska är   �
jätteviktigt.

 Skaffa bra inhemska kontakter och  �
kinesiska vänner.

 Ha tålamod. Trots att kineserna är  �
effektiva kan flera olika lösningar 
behöva testas.

 Ha inte för bråttom, Kina finns kvar  �
även imorgon, och det lönar sig att 
ha en väl genomtänkt plan innan 
man går in i Kina.

 Ha ett öppet sinne, det finns massor  �
av affärsmöjligheter i Kina men kom-
binera gärna detta med sunt förnuft 
och eftertanke.

Magnus Omstedt, VD på  Concico.
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 Ha många visitkort, då kineser  �

har som affärssed att byta kort. 

Ge och ta emot kort med båda 

händerna.

 Underskatta inte de kulturella skill- �

naderna som kan ge språkproblem 

och kommunikationssvårigheter. En 

ofta byråkratisk process i Kina måste 

beaktas vid tidplanering etc.

 Rätt gåva (svensk koppling är inte så viktig) till rätt person  �

vid rätt tillfälle kan öppna dörrar. Välj gärna något person-

ligt, kanske från staden där ert företag verkar och i vissa 

situationer något som ser ut att ha ett högt ekonomiskt 

värde. Dock absolut inte en väggklocka för ordet betyder 

också död/slutet på kinesiska.

 Alla myter om att exempelvis det förr eller senare  �

uppstår problem, att kineserna är mästerliga på 

att kopiera, att kineserna är skrockfulla och att 

Kina är byråkratiskt och tungrott, stämmer inte. 

Det har hänt oerhört mycket under de senaste 

åren och utvecklingen går i en rasande fart. Men 

som vilken utlandssatsning som helst så kommer 

Kina att vara en utmaning.

 I Kina är det en ära för värden att få betala  �

notan. Den som bjudit in till middag tar 

notan. Om det inte är klart vem som är värd 

kan du betala utan att de vet eller insistera 

på att få ta notan, annars får du kanske  

aldrig betala hela notan.

 Klädseln är ofta formell, särskilt i bör- �

jan, men kan bli mer avspänd senare. 

Särskilt vid middagar, tedrickande 

eller på golfbanan.  Det är viktigt att 

lära känna den kinesiska motparten 

även på fritiden.

 Personliga relationer – guanxi  �

– är viktigt för att skapa för-

troende. En personlig relation, 

visad uppskattning och tillit är 

primärt för att en affärsrelation 

ska ta form. Mat/måltider är 

centralt i kulturen så många 

affärer görs över en middag.
Källor:  Exportrådet, artiklar av David Stockelberg på www.foretagande.se, 

Magnus Omstedt på Concico.
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Om OBI

 OBI öppnade sitt första byggvaru- �
hus i Hamburg 1970. Idag finns  
335 varuhus i hela Tyskland.

 Ett av Tysklands mest välkända   �
varumärken.

 Expansionen till övriga Europa   �
började med Italien 1991.

 Byggvaruhusjätten har nu butiker  �
i 13 europeiska länder, varav de 
senaste har öppnats i Ukraina  
och Rumänien.

När en av Singapores ledande 

banker byggde ett nytt exklusivt 

center för sina viktigaste kunder 

valde man Gunnebo som leverantör.

Banker erbjuder vanligtvis bankfack till 

kunder som har ett konto i banken. Bank-

facken är bara tillgängliga när banken är 

öppen. En av Singapores ledande banker 

använder dock en annan taktik – banken 

riktar sig till en nischgrupp genom att 

erbjuda en lyxigare bankfacksanläggning 

med generösa öppettider.

Den unika anläggningen har utrustats 

med 5 000 bankfack av Gunnebo Singapore 

och även valvdörrar, modulvalvspaneler 

och valvsventiler. All utrustning är av 

märket Chubbsafes.

Den nya bankfacksanläggningen är 

utformad på ett exklusivt sätt och är bara 

tillgänglig för bankens mest förmögna 

kunder och vip-kunder.

I början av 2010 tillverkade 

Gunnebo Polen en serie special-

byggda, extra höga grindar till OBI:s 

byggvaruhus i Ploiesti i Rumänien.

De fribärande skjutgrindarna är motor-

drivna och har elva meters öppnings-

bredd. Eftersom OBI behövde mycket 

högre grindar än standardutförandet tog 

Gunnebo fram och levererade en lösning 

som uppfyllde de specifika kraven. Resul-

tatet blev över fyra meter höga grindar. 

En liknande installation ska göras på 

OBI i Bukarest senare i år.

Lyxigare bankfack för VIP-kunder

Byggvaruhusjätte installerar  
anpassade skjutgrindar

SINGAPORE  

RUMÄNIEN  

Gunnebo Singapore har tillsammans 

med sin lokala partner Kerberos 

Security Systems (KSS) fått en order 

på att leverera en skottsäker dörr  

och ett fönster till den franska 

ambassaden i Laos. 

Installationen som var den första i sitt 

slag i området slutfördes av KSS under 

våren 2010 och skyddar ambassadens 

kontrollstation för fotgängare och fordon.

– Efter de inledande samtalen tog det 

oss ett halvår att utveckla en produkt 

som uppfyllde de stränga säkerhetskraven 

 och som godkändes av den franska 

ambassaden. Jag är glad att vi har en så 

stark partner i regionen som driver igenom 

sådana projekt och har bra stöd från våra 

ingenjörer i Baldenheim för att sätta ihop 

förslaget under stark tidspress, kommen-

terar Jeffrey Hermawan, Business Line 

Manager på Gunnebo Singapore.

– Vi jobbar hårt för att övertyga lokala 

och internationella företag att investera  

i högkvalitativ certifierad utrustning  

istället för produkter av låg kvalitet,  

förklarar Dom Esteban, VD på KSS. 

– Kerberos har redan börjat jobba 

med andra fysiska säkerhetsprojekt på 

ambassaden som att konstruera om 

konsulatbyggnaden och göra fordons-

inpasseringen säkrare.

– Det här är ytterligare en milstolpe 

efter att vi lyckades få in Chubbsafes-

produkter på marknaden 2008, tillägger 

Elsie Tay, Country Manager för Singapore, 

och nu går vi stadigt framåt med andra 

Gunnebo-produkter för att expandera 

ännu mer.

Uppgraderad säkerhet på franska ambassaden i Laos
LAOS  

GUNNEBO I VÄRLDEN    #3 2010

Uppgraderingen till skottsäkert är den första i sitt slag i området.
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MEXIKO  

I juli startade Gunnebo ett sälj- 

bolag i Mexiko som drivs som ett 

dotterbolag till Gunnebo Spanien.

Dotterbolaget startades för att tillgodose 

den mexikanska banksektorns behov. 

Mer än 40 procent av aktörerna i bank-

sektorn är spanska, till exempel BBVA-

Bancomer och Santander*. 

Framtiden för den mexikanska bank-

sektorn ser ljus ut tack vare en stor till-

växtpotential som beror på att Mexiko 

har färre bankkontor per 100 000 invå-

nare än genomsnittet i Sydamerika.

”Gunnebos verksamhet i Mexiko 

kommer huvudsakligen att fokusera på 

SafeStore Auto (bankfacksautomater), 

kassaskåp, elektroniska lås och vändkors 

till banker med spansk bakgrund, säger 

Jordi Riart, Business Development  

Manager på Gunnebo Mexiko. 

”Det finns ett stort behov av tjänstefö-

retag som erbjuder professionellt under-

håll. Vi ser en stark trend på bankmark-

naden med outsourcing av verksamheter 

utanför själva kärnverksamheten och 

högst upp på listan finns underhåll av 

säkerhetsutrustning. Andra intressanta 

produkter för sektorn är tidlås (GSL 1000), 

deponeringsskåp och vändkors, tillägger 

Jordi Riart. 

I september fick Gunnebo Mexiko sin 

första beställning från BBVA-Bancomer. 

Den är värd cirka sex miljoner kronor och 

gäller underhåll och service på säkerhets-

utrustning i 550 kontor i centrala Mexiko-

regionen. 

Beställningen är det första steget i ett 

nära samarbete mellan Gunnebo och 

den mexikanska banksektorn. Jordi Riart 

ser fram emot flera beställningar före 

årsslutet och nya säkerhetsprojekt som 

inleds 2012.   

*  Källa: CNBV:s Boletín Banca Multiple i Mexiko 
(2007).

Beställningarna rullar 
in till nytt säljbolag

Trots tuff konkurrens tog Gunnebo 

hem en order värd en miljon euro 

från en centralbank i Persiska viken, 

tack vare att Gunnebo är den enda 

leverantören som kan ta fram 

specialanpassade lösningar med 

den högsta säkerhetsnivån.

Den stora ordern kommer att levereras 

av Gunnebo Mellanöstern och omfattar 

installation av modulvalv och automa-

tiserade valvdörrar. Den första fasen av 

leveransen inleds i december 2010 och 

den andra sker i februari 2011.

Huvudvalvdörrar och grindar 

kommer att vara helt automatise-

rade och integrerade med ett auto-

matiserat fordonssystem som 

tillsammans utgör ett övervak-

nings- och säkerhetssystem.

– Den här ordern är den 

andra stora beställningen 

vi har fått från samma cen-

tralbank inom ett år och det 

tyder på att kunden litar 

på Gunnebo, säger Jacob 

Touma, Country Manager för Gunnebo 

Mellanöstern.

Gunnebo fick ordern trots tuff konkur-

rens och efter en lång förhandlingsperiod.

– Det visar tydligt att Gunnebo är den 

ledande leverantören av certifierad fysisk 

säkerhetsutrustning till bank- och valuta-

sektorn, tillägger Touma.

Hög standard och flexibilitet  
är viktiga kundvärden

MELLANÖSTERN  

Indiens statsbank har installerat  

ett Centurion-valv i ett av sina  

kontor på Maldiverna. Den lyckade 

installationen utfördes av Gunnebo  

Singapore och är det andra  

Centurion-valvet som banken har 

installerat på öarna inom lite drygt 

ett år. 

Innan valvet byggdes förvarade kunden 

sina kontanter i ett vanligt kassaskåp.  

Det begränsade naturligtvis mängden 

kontanter som kunde förvaras och innebar 

stora risker.

Med det nya valvet har kontoret på 

Maldiverna mer utrymme och kan erbju-

da mycket högre säkerhet för kundernas 

insättningar.

Ett andra Centurion-valv  
installerat på Maldiverna

MALDIVERNA  
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Citibank i Bangkok har flyttat till ett 

nytt kontor och installerat lösningar 

för säker förvaring från Gunnebo.

2010 flyttade Citibanks thailändska 

kontor i Bangkok ut hela verksamheten 

ur sina föråldrade lokaler och in i den mo-

derna byggnaden Interchange. Kontors- 

och butiksbyggnaden har visat sig vara 

mycket mer praktisk för Citibanks kunder 

eftersom den ligger mitt i centrum och 

nära en knutpunkt för kollektivtrafiken.

Gunnebo Singapore slutförde instal-

lationen av två UL-certifierade valv och ett 

antal bankfack i det splitter nya kontoret i 

slutet av januari 2010. Den största utma-

ningen var valvens vikt och golvets belast-

ningsgräns som innebar att valven fick 

installeras på specialförstärkta balkar.

Bankjätte bygger för 
en säkrare framtid

THAILAND  

Om Citibank

 Citibank är en privatkundsinriktad  �
bank inom finansjätten Citigroup.

 Banken har kontor i mer än 100  �
länder.

 I Thailand har Citibank över 2600  �
anställda och mer än en miljon 
kunder.

Läs mer på 
www.gunnebo.com/vaults
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Om SMI-server
Förutom SMI-serversystemets online-lä-
sare (med kabelanslutning) har Gunnebo 
utökat systemet med nya offline-läsare 
(utan kabelanslutning). IDLock är en ny 
modul som är integrerad i övervaknings-
systemet SMI-server och består av elek-
troniska cylindrar eller instickslås. Låsen 
uppfyller gällande ISO-standarder och är 
kompatibla med olika tekniska lösningar 
(Mifare® Classic, DESFire). 

Gunnebo erbjuder en helhetssyn på tillträ-
deskontroll med en hybridlösning där ett 
kabelsystem för centraliserad hantering 
i realtid kombineras med ett kabelfritt 
system för fristående lokal hantering med 
maximal flexibilitet. Dessa egenskaper 
tillsammans med kraften i övervaknings-
systemet SMI-server betyder ett enda 
hanteringsgränssnitt för alla användare 
och deras användaråtkomst. Därigenom 

uppfyller systemet på ett utmärkt sätt 
krav från företag som behöver hantera 
flera ingångar och många både perma-
nenta och tillfälliga användare: företag 
inom servicesektorn, sjukhus, lokala myn-
digheter och universitetsbyggnader.

Samarbetet med Salto Systems gör 

att Gunnebo kan erbjuda ett nytt 

sortiment av offline-låsutrustning 

som är integrerad i övervaknings-

systemet SMI-server.

Med Gunnebos nya IDLock-produktserie 

och det nya samarbetet har Gunnebo nu 

en kompletterande lösning för entréer 

där ett enklare system behövs.

– Det här samarbetet är nästa logiska 

steg i utvecklingen av Gunnebos utbud 

inom Electronic Security. Våra kunder 

efterfrågar helhetslösningar och genom 

att integrera Salto Systems offline-

utrustning kompletterar vi vårt utbud av 

online-läsare. Det gör att vi kan erbjuda 

kunderna system för total tillträdeskon-

troll. Våra kunder får alltså en helhets-

lösning som kan användas med ett enda 

kort. På så sätt kombineras flexibilitet 

och optimerade installations- och han-

teringskostnader, säger Gilbert Korchia, 

chef för Electronic Security på Gunnebo.

– Vi på Salto Systems är glada att delta 

i detta lovande samarbete. Gunnebos 

närvaro runt om i världen, företagets 

breda säkerhetsutbud och deras förmåga 

att integrera andra tillverkares system 

gör att Gunnebo fortsätter att vara en 

huvudaktör i säkerhetsbranschen, säger 

Marc Handels, chef för global marknads-

föring på Salto Systems.

Ny samarbetspartner ger   
bredare sortiment

FRANKRIKE  
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Efter att ett sjukhus i Singapore har 

installerat SpeedStiles går besöksre-

gistreringen snabbare. 

Sedan slutet av 2009 har Gunnebo 

Singapore arbetat med en av landets 

bästa systemintegratörer i ett projekt för 

att kontrollera strömmen av besökare 

till avdelningarna på sjukhuset Tan Tock 

Seng Hospital (TTSH).

Som en del av det nya systemet har 

Gunnebo installerat flera SpeedStile FP 

i sjukhusentrén. När besökare anländer 

registrerar de sig på ett enkelt sätt och 

använder sedan sin legitimation eller sitt 

körkort för att passera genom SpeedStile-

slussen och in i sjukhuset.

Sjukhuset tillåter bara fyra besökare åt 

gången per patient, så när en femte be-

sökare registrerar sig skickas automatiskt 

ett sms till den första besökaren som 

meddelar att någon annan väntar på att 

få komma in. När det finns en ledig plats 

får besökaren som väntar också ett sms.

Systemet med reglering av antalet be-

sökare har lett till både snabbare regist-

rering och kortare väntetider. Dessutom 

kan sjukhuset hålla flödet av besökare på 

en godtagbar nivå.

Snabbare besöksregistrering på sjukhus
SINGAPORE  

GUNNEBO I VÄRLDEN    #3 2010

Med Gunnebo SpeedStiles begränsas antalet samtidiga besökare på avdelningarna. Genom att besöksantalet regleras blir väntetiderna 

kortare och registreringen går snabbare.

Ett steg närmare turkiska kunder
TURKIET  

Genom att öppna ett kontor  

i Istanbul ser Gunnebo till att 

företaget har lokal representation  

i Turkiet och kan marknadsföra 

koncernens lösningar och erbjuda 

teknisk support i regionen.

– Gunnebo har ett mycket bra rykte i 

Turkiet och genom att komma närmare 

våra befintliga och potentiella kunder kan 

vi öka vår marknadsandel och utvidga 

vår produktportfölj här, säger Ferit Altinsu, 

Gunnebos Area Sales Manager i Turkiet 

och den första kontaktpunkten på den tur-

kiska marknaden som stöds av Gunnebos 

Mellanösterngrupp. 

– Turkiet är ett land med stora möjlig-

heter, dels inom den stora och växande 

inhemska marknaden med en befolkning 

på mer än 70 miljoner invånare, dels 

med tanke på den mogna och dynamiska 

privata sektorn. Dessutom har Turkiet 

en ledande roll inom handel och politik 

i Mellanöstern, vilket är viktigt för oss, 

säger Jacob Touma, Country Manager för 

Gunnebo Mellanöstern.
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I april 2010 öppnade Gunnebo ett 

kontor i Shanghai i Kina för att 

komma närmare kinesiska kunder 

och delta aktivt i utvecklingen 

av säkerhetslösningar på den 

blomstrande kinesiska marknaden, 

främst inom kollektivtrafik och 

privatkundsbanker. 

– Gunnebo har gjort affärer i Kina innan 

vi öppnade kontoret och vi har redan en 

stabil kund- och leverantörsbas, säger 

Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall. 

– Nu när vi har vårt företag på plats 

kan vi samla alla verksamheter under 

varumärket Gunnebo. 

Gunnebo Kina kommer att fokusera på 

inköp, produktion och försäljning. Inköps-

funktionen gäller för hela koncernen och 

bidrar därmed till att stärka Gunnebos 

konkurrenskraft globalt.

– Med den nya kinesiska försäljnings-

organisationen kommer vi att stärka 

befintliga kundrelationer och även ut-

veckla verksamheten. Kina är en mycket 

intressant marknad för oss och vårt 

produktutbud inom affärsområdena 

Bank Security & Cash Handling och  

Entrance Control har stor potential att 

utvecklas parallellt med investeringar 

inom infrastruktur och privatkundsbanker, 

säger Per Borgvall.

 2005
 En beställning på över 3000 tvådelade  �
klaffspärrar till Beijings tunnelbanelinjer 
1, 2, 5 och 10. Under 2009 och 2010 lik-
nande lösningar för linjerna Fangshan, 
Yishuang, Changping och Daxing.
 En beställning från Agricultural Bank  �
Beijing på Optema 180 huvudvalvdörr, 
nöddörr och gallergrind*.
 En beställning från Industrial Bank of  �
China på 1500 Rosengrens 2000C elek-
troniska bankfack*.
 Ett tvåårigt kontrakt med People’s Bank   �
of China för att leverera Fichet-Bauche 
Optema valvdörr, nöddörr och galler-
grind*.

2006
 En beställning från Beijing Bank på   �
3000 Rosengrens 2000C elektroniska 
bankfack*.

2007
 En beställning från Bank of Communi  �

 
cations på Kinas första SafeStore Auto 
bankfacksautomat: en SafeStore Auto 
Maxi med modulvalv och en valvdörr*.

2008
 En beställning på mer än 700 tvådelade  �
klaffspärrar till Nanjings tunnelbanelinjer 
1 (södra utbyggnaden) och 2.

2009
 En beställning på mer än 700 tvådelade  �
klaffspärrar till Guangzohs tunnelbane-
linjer 3 och 8.
 En beställning på mer än 1500 tvådelade  �
klaffspärrar till Shanghais tunnelbane-
linjer 1, 2, 7 och 10.
 Ett treårigt kontrakt för tredje gången  �
med People’s Bank of China för att leve-
rera Fichet-Bauche Optema valvdörrar, 
nöddörr och gallergrind*. 

2010
 En beställning på mer än 1000 tvådelade   �

 
klaffspärrar till Shenzhens tunnelbane-
linjer 2 och 5.
 Genom åren har Gunnebo dessutom  �
utsetts till leverantör av fysiska säkerhets-
produkter till flera utländska banker som 
Citibank, Hong Kong & Shanghai Bank, 
Chartered Bank, Development Bank of 
Singapore Group, Société Generale och 
Overseas Chinese Bank Corporation i Kina.  

Kontakt
Gunnebo China
333 Hua Fa Road
No 22 apartment 301
200231 Shanghai
China

Telefon: +86 137 954 964 50
www.gunnebo.cn
info@gunnebo.com 

*  Projekt utförda i samarbete med Gunnebos 
distributör Beijing Forgoal.

Global säkerhetsleverantör etablerad i Kina 

Stora Gunnebo-affärer i Kina


