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INNEHÅLL

Föreställ dig säkerhet som en lök med flera lager 
skydd. Området kring en byggnad är det yttersta 
skalet, medan värdeskåpet är det allra innersta.

I det här numret pratar Global med två värde-
skåpsexperter om två viktiga faktorer när det 
gäller säker förvaring – brandskydd och skåpets 
förväntade livslängd.

Är alla värdeskåp 
brandsäkra?

Så vet du att ditt värdeskåp ger  
tillräckligt brandskydd för din 
verksamhet

Ordförande i CEN:s tekniska kommitté 
med ansvar för underhållet av Europeiska 
standarder för värdeskåp.

Produktutvecklare med fokus på  
kontanthanteringslösningar för  
detaljhandeln. 

Nästan tjugo års erfarenhet 
inom värdeskåps- och säkerhets-
branschen.

Expert på tillträdeskontroll med 
fokus på lösningar för flygplatser 
och kollektivtrafik.

MARK BROOKES

JORGE RAMI

ANDY RYMILL

MARK GEERING

MÖT EXPERTERNA
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Är alla värdeskåp brandsäkra? 
När man säger värdeskåp tänker de flesta på inbrottsskydd. Men om det skulle börja 
brinna kan man förlora både tid och pengar – eller till och med hela verksamheten. 

Global har tagit det säkra före det osäkra och pratat med Mark Brookes, expert på 
brandsäkra skåp med nästan trettio års erfarenhet inom branschen. 

David Crouch

GLOBAL: Är inte alla värdeskåp brand-
säkra om de nu är inbrottsskyddande? 

MARK BROOKES: Tyvärr inte. Värdeskåp som 
skyddar mot inbrott ger ett visst brandskydd eftersom 
materialet i väggarna fungerar som en isolator, men 
bara under en kort tid och vid relativt låga temperatu-
rer. Även om två värdeskåp har certifierat inbrottsskydd 
av samma grad kan de ge helt olika brandskydd. 

Samma sak gäller oavsett vilket brandsläckningssys-
tem som används i byggnaden.  Om det börjar brinna i 
ett IT-rum kan till exempel trycket i brandsläckningssys-
tem med gas eller kemikalier röra upp skräp som i sin 
tur kan förstöra data, medan sprinklersystem förstås 
blir en blöt historia.

Även om försäkringsbolagen ställer krav på hur man 
skyddar sina värdesaker lägger de, i de flesta länder, inte 
alls lika mycket fokus på brandskydd som på inbrotts-
skydd. 

GLOBAL: Men är inte det här lite 
omodernt – vem behöver brandskydd 
när allt lagras i molnet? 

MB: Vi pratade om det papperslösa kontoret i slutet 
av 1980-talet – och det är fortfarande bara ord.

Visst börjar allt fler använda molntjänster, men ori-
ginalen måste ofta förvaras i ett datamediaskåp – det 
är en extra säkerhet för att man ska kunna återuppta 

verksamheten så snabbt som möjligt och med minsta 
möjliga störning efter en brand. Lagringsmedierna blir 
allt mer kompakta, och mer och mer data lagras på 
mindre och mindre enheter, vilket innebär en större risk 
för företagen.

Den maximala innertemperaturen för brandsäkra 
skåp kan delas upp i tre nivåer: 170 °C för papper, 65 °C 
för flash- och USB-minnen och 50 °C för känsliga dato-
rer. Om skyddet bara är tillräckligt för dina dokument 
kommer alla CD-skivor och lagringsmedier i kassaskå-
pet att förstöras om det börjar brinna.

Säkerhet är  
som en lök, och 
brandskyddet är 

det innersta lagret.
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Även om två värdeskåp har certifierat 
inbrottsskydd av samma grad kan 
de ge helt olika brandskydd.

Utan ett ordentligt brandskydd utsätter du din 
verksamhet för en stor risk. Här är några viktiga 
punkter att ha i åtanke:

• Ett inbrottsskyddat skåp ger ett visst skydd, men bara under en 
kort stund och vid relativt låga temperaturer.

• Även om mycket information numera lagras genom molntjänster 
är det papperslösa kontoret fortfarande bara en dröm.

• Många företag återhämtar sig aldrig helt efter en allvarlig brand 
där de har förlorat ordrar, kontrakt och personalregister.

• Ett brandsäkert kassaskåp är som en extra försäkring. Det gör 
sitt jobb utan att göra väsen av sig eller slitas ut.

• Se till att ditt brandsäkra skåp – för dokument eller digitala 
medier – är certifierat, så att du vet att du verkligen är skyddad.

SAMMANFATTNING
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GLOBAL: Men låter inte det lite överdrivet 

– en brand kan visserligen bli dyr att 

återhämta sig från, men den kan väl 

knappast förstöra hela verksamheten?

MB: Hur ska man kunna driva sin verksamhet om man 
inte har den information som krävs för att återskapa 
IT-systemet efter en brand, eller om man har blivit av 
med originalexemplar av kontrakt, fakturor, register eller 
programvara.

Många företag återhämtar sig aldrig helt efter en all-
varlig brand där de har förlorat ordrar, kontrakt och perso-
nalregister. De kan till och med bli tvungna att lägga ner 
verksamheten.

Försäkringsreglerna innehåller många finstilta villkor, 
och medan man tar itu med dem är det fritt fram för 
konkurrenterna. Eftersom vi knappast lever i en värld där 
folk självmant påminner en om pengarna de är skyldiga 
en riskerar kassaflödet att stanna upp. 

Dessutom är det alltid den som lämnar en skadean-
mälan som är bevisskyldig – man måste kunna bevisa att 
man verkligen hade föremålen som förstördes i sin ägo. 
Tänk om alla bevis också har förstörts i branden? Då kan 
det till och med vara svårt att bevisa att man äger sin 
egen lokal.

GLOBAL: Skulle du vilja ge några exempel? 

MB: Det finns massor. Jag har arbetat med en bank 
i Mellanöstern som hade tvåhundra kontor. Efter ett 
upplopp brann ett av bankkontoren ner. På just det här 
kontoret förvarades låneavtal och lagfarter som rörde 
cirka 70 000 personer i området, och vartenda papper 
gick upp i rök. Förlusten har uppskattats till hundratals 
miljoner dollar. Nu kommer de troligtvis att börja instal-
lera brandsäkra kassaskåp på alla sina bankkontor. 

Om man inte ligger i riskzonen för upplopp räcker det 
att titta på en av Sveriges största banker. En februarinatt 
2008 förstörde en kraftig brand på ett bankkontor i Stock-
holm hundratals datorer och enorma mängder material. 
Tack vare att banken nyligen hade installerat brandsäkra 
kassaskåp räddades däremot både viktiga dokument och 
data. Efter bara tre dagar var verksamheten igång som 
vanligt igen.

Ett brandsäkert kassaskåp är som en extra försäkring. 
Det bara står där och gör sitt jobb, dag ut och dag in, 
utan att göra väsen av sig eller slitas ut. 

Man betalar ingen årspremie, utan det är en engångs-
kostnad – en kapitalinvestering som skyddar hela verk-
samheten. Allt handlar om att vara beredd på det värsta 
– vad händer om någon glömmer att stänga av en appa-
rat, eller en medarbetare tappar humöret? Vad händer 
om det börjar brinna i natt? 

En stormarknad i Storbritannien brann ner för några 
år sedan. De hade ett stort dokumentskåp med dubbla 
dörrar som var 2 x 1,2 meter stort och vägde 700 kg. 
Några veckor efter branden hittade de skåpet i källaren – 
det hade rasat genom fyra våningar allteftersom golven 
gav vika, men innehållet var intakt. Skåpet hade gjort sitt 
jobb, helt enkelt.
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50°C 65°C 170°C

Ömtåliga 
datorer

Flash-minne 
och USB-stickor Papper

Maxtemperaturer

Illustrationen visar vid vilka temperaturer digitala medier 

och dokument förstörs i en brand. Syftet med ett brandsä-

kert skåp är att hålla skåpets invändiga temperatur under 

de här skadliga nivåerna.
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GLOBAL: Hur fungerar egentligen de här 

värdeskåpen? Massa asbest, eller?

MB: Nej, snarare gipsbaserad skumbetong med upp till 
80 procent vatten inuti.

GLOBAL: Hur kan skumbetong 

vara brandsäkert?

MB: Betongen är fylld med vatten. När den värms upp 
tränger vattnet långsamt ut ur betongen som ånga och 
absorberar värmen – en så kallad endotermisk reaktion – 
vilket håller temperaturen nere. 

Men man får inte glömma att ångan bildar ett tryck. 
De flesta har nog hört talas om varmvattenberedare som 
exploderat. De bästa värdeskåpen är specialutformade 
så att trycket släpps ut på ett kontrollerat sätt, som inte 
orsakar explosioner.

Men då pratar vi om dokumentskåp – datamediaskå-
pen är annorlunda. De ger ett kombinerat skydd med ett 
yttre lager skumbetong som håller temperaturen under 
100 °C, ett isolerande lager med exempelvis ett särskilt 
polyuretanskum och ett lager temperaturreglerande 
material (PCM) på insidan, det vill säga ett fast material 
som blir flytande när det värms upp och som även detta 
håller temperaturen på en säker nivå genom en endome-
trisk reaktion.

GLOBAL: Testar man brandsäkra skåp 

genom att utsätta dem för eld?

MB: Det är lite mer vetenskapligt än så, men tyvärr på-
står en del tillverkare att deras värdeskåp är brandtestade 
när de i själva verket bara har testat det med en blåslam-
pa. Så håll utkik efter en certifiering – de strängaste och 
mest kända är den europeiska normen EN 1047-1 och 
den amerikanska standarden UL 72. 

Eftersom temperaturen kan uppgå till 1 000 °C i en 
kontorsbrand testar vi produkterna i en brännugn enligt 
den cellulosiska tid-temperaturkurvan i ISO-standarden 
834 (se diagrammet nedan). 

Skåpen testas genom en gradvis upphettning i brän-
nugn under en viss tid. Därefter släpps skåpet från 9,81 
meters höjd innan det hettas upp på nytt, som om det 
hade rasat genom golvet i en byggnad. Det här är inte 
så dramatiskt som det låter, men det är genom det här 
testet som man ser vad som händer med trycket som 
byggs upp.  
Om konstruktionen inte håller exploderar skåpet.

Under hela testet får innertemperaturen aldrig översti-
ga 170 °C för dokument eller 50 °C för digitala medier.

På alla certifierade brandsäkra skåp finns en etikett 
med information från certifieringsorganet. Där finns 
all information du behöver – hur länge skåpet skyddar, 
vilken sorts innehåll som certifieringen täcker och hur 
skåpet har testats. Men se upp – om skåpet inte har 
någon etikett är det inte certifierat!
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Mark Brookes har arbetat med värdeskåp i 
nästan trettio år. Han är Global Product Mana-
ger för brandsäkra skåp på Gunnebo och ord-
förande i CEN:s tekniska kommitté med ansvar 
för underhållet av Europeiska standarder för 
värdeskåp.

MARK BROOKES

KONTAKT mark.brookes@gunnebo.com

GLOBAL: Vill du sammanfatta vilken 

funktion ett brandsäkert värdeskåp 

fyller? 

MB: Säkerhet är som en lök, och brandskyddet är 
det innersta lagret. Oavsett hur många förebyggande 
system du har måste du kunna lita på värdeskåpet om 
det värsta skulle hända. Men det hoppas vi förstås att 
du slipper.

Ett brandsäkert värdeskåp är som 
en extra försäkring. Allt handlar 
om att vara beredd på det värsta.
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David Crouch

Borde jag uppdatera mitt  

kassaskåp? 5 viktiga frågor
Den där stora järnklumpen har stått i ett hörn av rummet så länge du kan minnas.  
Gör det fortfarande sitt jobb? Kassaskåp av hög kvalitet slits sällan ut eller går sönder, men 
det finns andra saker som kan vara bra att tänka på om man vill skydda sina värdesaker och 
konfidentiella dokument. Global har pratat med Andy Rymill, en säkerhetsexpert från  
Wolverhampton i England. Han rekommenderar att du ställer följande fem frågor till dig själv.

Är det för gammalt?
Man började klassificera kassaskåp med europeiska 
certifieringar i olika säkerhetsgrader för cirka 25 år se-
dan. Innan dess fanns en mängd lokala standarder som 
ständigt utvecklades och granskades. Om ditt kassaskåp 
är mer än 25 år gammalt bör du kontakta din försäkrings-
mäklare, för om det inte är certifierat är det inte säkert 
att det täcks av försäkringen.

Kassaskåpet är ett sätt att köpa tid – den tid det tar för 
polisen att komma till platsen medan en tjuv försöker ta 
sig in. 

– Inbrottsverktygen utvecklas hela tiden, och de vin-
kelslipar som fanns för tio år sedan var inte lika kraftfulla 
som dagens modeller, säger Andy Rymill. Ett kassaskåp 
kan alltså bli mer sårbart med tiden, även om certifie-
ringen fortfarande gäller.

I detaljhandeln är omkring en tredjedel av alla stölder 
interna. Därför uppdateras ständigt tekniken i branschen 
så att personalen inte får för lång tid på sig att lära sig 
systemen. 

– Det kan vara värt att uppdatera sitt skydd bara för att 
minska risken för interna stölder, säger Andy Rymill.

Dessutom utvecklas kassaskåpen på andra sätt, nycklar 
– som kan tappas bort eller kopieras – ersätts till exem-
pel av mekaniska kombinationslås eller elektroniska och 
biometriska lås. Med hjälp av Bluetooth och transpondrar 
kan man kräva att skåpen öppnas av en andra person, 
vilket höjer säkerheten ytterligare en nivå. Med vissa lås 
kan man också få rapporter om vilka som har öppnat 
kassaskåpet och när. 

– På de flesta skåp är det möjligt att få låset utbytt i 
stället för att skaffa ett helt nytt skåp. Men när det gäller 
skåp med lägre hållfasthet kan det vara billigare att helt 
enkelt köpa ett nytt skåp, säger Andy Rymill.

I takt med att behoven förändras kan ett gammalt 
kassaskåp kännas klumpigt eller inte längre räcka till. 
Man kanske till exempel vill kunna deponera eller lägga 
till ett innerskåp så att bara vissa personer kan komma åt 
vissa delar. 

– En del detaljhandlare vill ha en skräddarsydd lösning 
när deras verksamhet förändras. 
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Är skåpet för gammalt?

I takt med att inbrottsverktygen 
blir mer avancerade utvecklas ny 
teknik och nya standarder inom 
lås och säkerhet.

Är ditt skydd överdrivet?

Räkna ut hur stor inbrottsrisken är för 
att avgöra vilken nivå och typ av skydd 
du egentligen behöver.

Är ditt skydd otillräckligt?

Kolla upp lokala försäkringsvärden 
och se till att säkerhetsgraden 
verkligen täcker värdet på 
innehållet.

Kommer du att byta lokal? 

De äldre, tyngre kassaskåpen är krångliga
att flytta – modernare kassaskåp väger 
mindre men ger lika bra skydd.

Trivs du med ditt skåp?

Det kan verka ytligt, men intresset
för trendiga kassaskåp ökar
faktiskt på marknaden
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Är mitt skydd överdrivet?
Kan man vara för försiktig? Oftast verkar det motsatta 
vara ett större problem, något som värdeförvaringsföre-
taget Hatton Garden kan intyga. 

Men Andy Rymill berättar att många detaljhandlare 
faktiskt nedgraderar sina värdeskåp, eftersom de har 
räknat ut att inbrottsrisken är så låg.

De struntar i försäkringen och håller hellre kostna-
derna nere genom att komplettera skåp som har lägre 
säkerhetsgrad med andra säkerhetsåtgärder, som 
övervakningskameror eller elektroniska larm. Större 
detaljhandlare använder samma system och protokoll 
genom hela kedjan och vill ofta byta ut allt på en gång så 
att det är konsekvent. 

– I stället för att köpa fysisk säkerhet använder de 
andra säkerhetsåtgärder och tar risken med ett billigare 
skåp. Man kan spara mycket pengar om man byter till 
samma system överallt, säger Andy Rymill.

Eftersom det dessutom finns en stor andrahandsmark-
nad för värdeskåp är det enkelt att sälja sina gamla skåp 
genom en mäklare.

Är mitt skydd otillräckligt?
Nästa fråga du bör ställa dig själv är om du förvarar mer 
i ditt värdeskåp i dag än när du köpte det. För ett kassa-
skåp med certifieringen Grade 1 gäller till exempel en 
gräns på 10 000 brittiska pund i kontanter plus 100 000 
brittiska pund i värdesaker*. Om innehållet överstiger 
dessa summor täcks det inte av försäkringen.

Fundera också på om inbrottsrisken har ökat. I båda 
dessa fall är det läge för en uppgradering.

– Marknaden för värdeskåp har förändrats. Förr gick 
man till låssmeden när man ville köpa ett nytt skåp. Idag 
handlar folk värdeskåp online, och då går man miste om 
den personliga rådgivningen. Informationen är ofta otyd-
lig eller till och med felaktig, säger Andy Rymill.

När man tittar på webbplatser som säljer värdeskåp 
sorteras produkter med samma säkerhetsgrad efter pris, 
medan faktorer som brandsäkerhet eller leveransvillkor 
hamnar i bakgrunden. 

*Gäller för marknaden i Storbritannien. Försäkrings-
värden skiljer sig från land till land, men exemplet 
ger en fingervisning.

Kommer jag att byta lokal?
– Inom stora butiksverksamheter som stormarknader är 
ekonomikontoren ofta specialbyggda så att de alltid ser 
likadana ut, och ligger ofta högre upp i byggnaderna. Det 
innebär att värdeskåpen måste vara lättare för att inte 
överbelasta golven, säger Andy Rymill. 

Värdeskåp installeras och flyttas på samma sätt i dag 
som för flera hundra år sedan – de skjuts på plats med 
hjälp av metallvalsar. De monteras aldrig på plats.

När man ska flytta stora värdeskåp in eller ut ur en 
byggnad kan man stöta på alla möjliga problem. De kan 
till exempel vara svåra att få in i hissen, eller till och med 
vara för tunga för hisskablarna. Dessutom är det många 
som vill ha värdeskåpet i källaren, vilket ställer till med 
ytterligare problem. 
– Då är det förmodligen enklare att skaffa ett nytt, säger 
Andy Rymill. 

Trivs jag med mitt skåp?
Skulle du vilja ha en mer diskret lösning? Eller lite mer 
kompakt? Kanske ett inbyggt skåp i väggen bakom en 
tavla? Eller under golvet? 

– Tack vare molnlagringen krymper dokumentarkiven, 
och när man har ett stort gammalt värdeskåp som tar 
stor plats kan det kännas lockande att skaffa ett mindre 
med några nya funktioner, säger Andy Rymill. 

Många märken tillverkar lyxskåp som både är ergono-
miska och moderna, eller till och med trendiga. Den som 
har råd kanske vill ha ett specialbyggt skåp som passar 
bättre in eller bara ser lite mer unikt ut. 

– Som med många andra produkter börjar man ofta 
med en enkel modell, men sedan vill många byta upp sig. 

För råd om vilket kassaskåp som passar bäst för 

ditt företag, se artikeln ”7 steg för att välja rätt 

värdeskåp för din verksamhet” i Global #1 2015.
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Andy Rymill har nästan tjugo års erfarenhet 
inom säkerhetsbranschen. Under den här tiden 
har han arbetat inom fabriksledning, service, 
försäljning, IT, logistik och marknadsföring. I 
dag arbetar Andy som Global Product Manager 
för certifierade kassaskåp och lås på Gunnebo.

ANDY RYMILL

KONTAKT andy.rymill@gunnebo.com
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David Crouch

Minskad stress
Tänk dig att du är ung och har en halvdålig lön och be-
gränsade matematikkunskaper. Ändå förväntas du ta 
hand om stora summor kontanter, hålla utkik efter falska 
sedlar, skydda pengarna och samtidigt se till att alla 
siffror stämmer när du står i kassan. När något blir fel är 
det du som får ta smällen.

– Om man tänker på vilken stress det här innebär för 
personalen förstår man att det påverkar både tiden och 
energin de kan ägna åt kunden, säger Jorge Rami. 

När mynten och sedlarna i stället matas in i en maskin 
är de inte längre kassörens ansvar, vilket gör att de slipper 
stressen som konstant stjäl uppmärksamhet. 

– I stället för att fokusera på kontanterna kan de foku-
sera på kunden, skapa förtroende och småprata för att 
bygga relationer som får kunderna att vilja komma tillba-
ka, säger Jorge Rami. 

Pengarna är säkra i maskinen, falska sedlar avvisas 
direkt och kassan stäms smidigt av vid slutet av dagen. 

Stöldskyddet lönar sig inte bara genom att kontanter-
na stannar i kassan. 

– Tänk på de positiva bieffekterna. Personalen slipper 
bli traumatiserad av rån och kunderna behöver inte bli 
skrämda av rykten om att butiken skulle vara ett enkelt 
mål för kriminella, säger Jorge Rami.

Öppnare butiksmiljö
När kontanterna är oåtkomliga i en maskin kan butikens 
planlösning se väldigt annorlunda ut. 

– I stället för traditionella kassor med grindar och 
spärrar som ska hålla kunderna ute kan kassaområdet bli 
mycket öppnare, vilket kan förvandla hela butiksmiljön, 
säger Jorge Rami.

Kontanthanteringsmaskiner kan också skräddarsys 
efter butiken och spegla företagets färger och visuella 
profil. 

– Butikspersonalen säger att när de slipper lägga så 
stort fokus på själva betalningen får de lättare att gå om-
kring i butiken och prata med kunder även om de är långt 
från kassan utan att behöva oroa sig för att kontanterna 
ska försvinna, säger han. 

KONTANTERNAS BEGRÄNSNINGAR: 

Tre sätt att få  
igång försäljningen
Kontanter har varit en självklar del av detaljhandeln så länge att man lätt glömmer 
bort hur de formar verksamheten. Samtidigt har allt fler detaljhandlare börjat upp-
täcka att det finns sätt att ta sig runt begränsningarna, frigöra personalen och för-
vandla kundupplevelsen. 

Jorge Rami, en expert på kontanthantering från Barcelona, har berättat för Global om 
de många fördelarna med automatiserad kontanthantering.



15#2 2015 GLOBAL    15#2 2015 GLOBAL    

JORGE RAMI

KONTAKT jorge.rami@gunnebo.com

Fokus på försäljning
På så vis kan kassören fungera som en extra försäljare i 
stället för att bara ta hand om betalningen.

– ”Skulle du vilja prova den där? Visste du att vi har den 
här kampanjen nu? Den här produkten ingår i ett jättebra 
erbjudande ...” Tiden man har lagt på att ge växel kan 
man i stället lägga på att sälja mer, säger Jorge Rami. 

Kassörerna börjar sitt skift med att logga in på kon-
tanthanteringsmaskinen och loggar ut igen vid slutet av 
sitt arbetspass. Däremellan har de i stort sett ingen fysisk 
kontakt med kontanterna.

– Vi får höra att butikernas genomsnittliga försäljning 
har ökat med ca 1 eller 2 euro per transaktion tack vare 
kontanthanteringsmaskiner eftersom personalen får tid 
för merförsäljning.

Det kan verka ironiskt att kontanthanteringsmaskiner 
är populära i Skandinavien, som ligger i framkanten för 
det ”kontantlösa” samhället med betalning via kontaktlö-
sa kreditkort och mobiltelefoner, men Jorge Rami förkla-
rar att oavsett hur små summor kontanter man hanterar 
blir kostnaden mer eller mindre densamma. 

– Detaljhandlare börjar inse att kontanter själ både tid 
och fokus från huvudverksamheten. De vill kunna fokuse-
ra på sina kunder och försäljningsaktiviteter – inte bara 
ta emot och räkna pengar, avslutar Jorge Rami.

Jorge Rami bor i Barcelona och har utvecklat 
produkter och tjänster inom IT och säkerhet i 
mer än tio år. Nu arbetar han för Gunnebo med 
fokus på kontanthanteringslösningar för detalj-
handeln.

Automatiserad kontanthantering  
fyller fler funktioner än att bara  
hantera kontanter:

• Personalen behöver inte längre ha ansvar 
 för stora summor kontanter. 

• Det ger möjlighet att skapa en öppnare och 
 trevligare butiksmiljö. 

• Personalen får mer tid att fokusera på kunderna.

SAMMANFATTNING
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Hur kan man snabba på 
processen för flygresenärer
Trots att resan från incheckning till boarding på en flygplats har förbättrats 
avsevärt under de senaste åren kan processen fortfarande vara onödigt komplicerad 
och tidskrävande.

Global har pratat med Mark Geering, som är expert på säkerhet för kollektivtrafiksystem, 
om varför boardingen tar så lång tid och hur man kan göra processerna på en flygplats 
smidigare.

Otillräckliga och otydliga instruktioner för 
ovana resenärer gör att boardingprocessen 
tar längre tid. Hur motverkar vi detta?

• Samordna processerna från flygplats till flygplats
• Samarbeta mer 
• Hämta inspiration från andra branscher
• Ta inte bort den mänskliga interaktionen helt och hållet
• Flytta personalen dit de behövs för mer fokuserad hjälp

SAMMANFATTNING
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Se situationen ur 
passagerarens perspektiv

De som flyger ofta är trötta på köerna vid incheckning 
och boarding och vill bara ta sig från start till mål så fort 
som möjligt. Men för ovana flygresenärer är det annor-
lunda. 

– Flygbranschen har gjort sitt bästa för att göra pro-
cessen så smidig som möjligt med tydliga instruktioner 
så att alla passagerare ska veta vad de ska göra. Däremot 
tror jag att det fortfarande finns ett kommunikations-
gap mellan personalen, som kan processerna utom och 
innan, och de passagerare som har minst resvana och 
behöver mest hjälp. Den stora utmaningen för bran-
schen är att sätta sig in i passagerarnas roll och se till att 
alla skyltar och instruktioner är tydliga och begripliga, 
säger Mark Geering.

Gör processen tydligare 
med standardisering

Eftersom så många aktörer är inblandade på en flygplats, 
med allt från den enskilda flygplatsen till tredjepartsleve-
rantörer, går det inte att hitta två flygplatser där processerna 
vid incheckning eller boarding ser exakt likadana ut.

– Här fyller IATA, International Air Transport Associa-
tion, en viktig funktion. När IATA lägger fram riktlinjer 
för vilka standarder alla borde följa är det större chans 
att användarupplevelsen, säkerhetsprotokollen och 
instruktionerna till passagerarna blir mer enhetliga från 
flygplats till flygplats. 

Då borde det bli lättare för ovana resenärer att vänja 
sig vid processerna, och boardingen skulle i sin tur gå 
snabbare, säger Mark Geering.
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Minska den mänskliga 
interaktionen – men ta 
inte bort den helt

Samtidigt som många resenärer skulle föredra en snabb-
are process helt utan mänsklig interaktion är det viktigt 
att det finns någon som kan hjälpa de passagerare som 
är osäkra på vad de ska göra.

Övergången till så automatiserade processer som 
möjligt är ett sätt att erbjuda just det här – och det 
innebär dessutom många fördelar för flygplatserna och 
flygbolagen. En flygplats med åtta spår – sex automati-
serade och två manuella för fast-track och passagerare 
som behöver assistans – skulle till exempel i vanliga fall 
bemannas av åtta personer. Om arbetsdagarna delas 
upp i tre arbetspass innebär det att 24 personer behöver 
arbeta i kontrollen.

Om i stället bara två spår bemannas behövs bara sex 
personer under en arbetsdag med tre pass. Den övriga 
personalen kan på så vis tilldelas andra uppgifter och 
ge mer fokuserad och effektiv hjälp till de som verkligen 
behöver det.

Hjälp kunderna att vänja sig  
vid automatiserade processer

Som vi redan har nämnt går boardingen inte alltid så 
smidigt som den hade kunnat eftersom passagerarna 
helt enkelt inte är vana vid tekniken som används på 
flygplatsen. Men det kan snart förändras.

Mark Geering berättar att man till exempel planerar 
att gå över till streckkodsläsare i biljettkontrollerna i Lon-
dons tunnelbana, vilket skulle hjälpa många pendlare att 
vänja sig vid att scanna en QR-kod på mobilen varje dag.

– Det är samma teknik som används för boardingpass 
på flygplatser. Processen är identisk, så om folk känner sig 
bekväma med det här systemet på tunnelbanan kommer 
de förmodligen bli betydligt mindre förvirrade när de 
ska flyga. Om andra tåg-, buss- och spårvagnsoperatörer 
följde deras exempel skulle de göra flygbranschen en 
enorm tjänst!

De flesta kunder har redan uppgett att de vill ha mer 
självservice, och resten är nöjda så länge det fortfarande 
finns personal att fråga om de behöver hjälp eller undrar 
något. 

Om flygplatserna och flygbolagen lyckas balansera 
kundernas behov och önskningar borde det här innebära 
en mycket positiv utveckling.

MARK GEERING

KONTAKT mark.geering@gunnebo.com

Mark Geering bor i Storbritannien och har ar-
betat med lösningar för tillträdeskontroll sedan 
mitten av 1990-talet. Under de senaste tio åren 
har hans fokus varit att leverera systemlösning-
ar till flygplatser, kollektivtrafikoperatörer och 
arenor.
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