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I detta nummer av Global Security Matters 
diskuteras problem med entrésäkerhet 
som finns på ett antal olika platser.

Vi undersöker de typiska 
tillvägagångssätten för obehörig 
passering i offentliga och kommersiella 
byggnader, olika motståndsnivåer hos 
säkerhetsdörrar för högriskanläggningar 
och vad detaljhandeln kan göra för att 
förebygga snatteri.

Att smita med in bakom andra som 
har tillträde – den vanligaste metoden 
för att lura entrésystem.

En överblick av europeisk (EN) 
standarder för skydd mot inbrott, 
skottlossning, brand och explosion.

SECURITY MATTERS BLOG

Prenumerera på det senaste om säker-
het på blog.gunnebo.com.

Skydd mot stålkulor

10–11

Varför skottsäkra säkerhetsdörrar ofta inte har 
certifiering som skyddar mot en attack med 
Kalasjnikov.
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Det huvudsakliga syftet med ett entrésystem är att tillåta en person passera 
åt gången vid godkänd signal. En godkänd signal verifierar att personen har 
tillstånd att passera och utlöses ofta av ett ID-kort eller streckkoden på en 
biljett.

Genom att använda en noggrant placerad rad av sensorer kan entrésystem, 
såsom snabbslussar, upptäcka många olika typer av obehörig passering. 
Systemet kan antingen neka tillträde eller meddela säkerhetspersonal att 
någon obehörig försöker ta sig in.

7 typer  
av obehörig passering
Ett entrésystem, såsom snabbslussar eller vändkors, måste 
kunna stoppa obehöriga från att komma in. Det finns sju 
vanliga typer av obehörig passering – från att smita in 
bakom andra till att vänta i entréområdet på att någon med 
behörighet ska passera – och offentliga och kommersiella 
byggnader måste kunna hantera dem alla. 

OBEHÖRIG PASSERING STRÄCKER SIG FRÅN ATT SMITA 
IN BAKOM NÅGON ANNAN TILL ATT KRYPA OCH HOPPA
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Det är vanligt att personer försöker ta sig in på ett förbjudet 
område genom att smita in efter någon som har tillträde. 

•  Tailgating innebär att följa efter en auktoriserad person utan 
att den är medveten om det.

•  Piggybacking innebär samma sak men då är den 
auktoriserad personen med på det.

Sensorer upptäcker om det är mer än en person som går in 
genom entrésystemet.

Området närmast där entrésystemets blad eller paneler 
öppnas kallas för säkerhetszon.

Om någon står i detta område för länge – och tvingar 
panelerna att stå öppna för att släppa in någon annan som 
inte är behörig – räknas det som försök till bedrägeri.

Försök att passera genom ett entrésystem från fel håll.
De flesta snabbslussar kan programmeras för att 

tillåta passage åt båda håll men indikerar alltid tydligt 
åt vilket håll man får passera (grön pil) och inte får 
passera (rött kryss).

Sensorer upptäcker om någon tar sig in från fel håll.

Ta sig in genom att smita efter 
någon behörig som passerar

Kvardröjning i säkerhetszonen

Fel håll

1 

3 

2 

Dessa är de sju vanligaste typerna av obehörig passering 
som offentliga byggnader och kontor måste hantera.
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Försök att krypa under bladen eller panelerna till ett 
entrésystem.

Sensorer runt entrésystemets bas upptäcker en 
krypande kropp.

Manuellt forcera bladen eller panelerna till ett 
entrésystem.

Försök att hoppa eller klättra över entrésystemet 
görs ofta av fripassagerare i tunnelbanesystem.

Det kan även vara ett försök till obehörigt tillträde att 
stå för länge i entréområdet och vänta på att någon 
ska komma och öppna dörrarna med ett giltigt ID-
kort så att de kan passera.

Forcera

Klättra över

Kvardröjning i 
entréområdet

6

5

7

Krypa under4
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Skydd mot inbrott, skottlossning, brand och explosion

Snabbguide

Standarder för säker-
hetsdörrar och fönster

Dessa standarder är indelade i fyra grupper:

Inbrottsskydd – skyddsnivån en säkerhetsdörr eller ett 
fönster har vid en manuell attack med någon sorts tillhygge, 
exempelvis ett basebollträ, eller något verktyg, exempelvis 
en borr.

Skottsäkerhet – skyddsnivån en säkerhetsdörr eller ett 
fönster har vid en attack med ett skjutvapen, exempelvis 
pistol, gevär eller hagelgevär.

Brandskydd – skyddsnivån en säkerhetsdörr eller ett fönster 
har vid värme.

Explosionsskydd – skyddsnivån en säkerhetsdörr eller ett 
fönster har vid en attack med explosiva ämnen.

Utan standardvärden kan tillverkare själva hävda en viss säkerhetsnivå på en 
säkerhetsdörr eller fönster.
 Standarder ger en referensram och garanti för angiven skyddsnivå.
 Tabellen ger en kortfattad översikt över europeiska (EN) standarder. Dessa 
används över hela Europa men anses även vara måttstock för säkerhetskrav 
utanför Europa.
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TESTAS NAMN GÄLLER FÖR TEST ANVÄNDS AV

 
 

Stöldskydd

EN 1627

Dörrar, fönster, 

jalusier, galler och 

luckor.

Attackeras 

manuellt med 

icke elektriska och 

elektriska verktyg.

Anläggningar där det 

finns värdefull egendom 

som löper risk att 

stjälas, såsom banker, 

juvelerare, ambassader 

och kraftverk.EN 356 Skyddsglas.
Slag med stålkula 

och yxhugg.

 

Skottsäkerhet

EN 1522
Dörrar, fönster, 

luckor och jalusier.

Utsätts för 

skottlossning 

med olika typer av 

pistoler och gevär.
Parlament, 

regeringsbyggnader, 

militärförläggningar och 

fängelser.

EN 1063 Skyddsglas.

Utsätts för 

skottlossning 

med olika typer av 

pistoler och gevär.

 
 

Brand- 
skydd

EN 13501-2

Bygg-

produkter och 

delar.

Uppmäter 

kapacitet att stå 

emot brand och 

att hindra brand 

från att sprida sig.

Flera sorters 

anläggningar använder 

brandsäkra dörrar, allt 

från offentliga och 

kommersiella byggnader 

till industri- och 

högriskanläggningar.EN 1634-1 Dörruppsättningar Ugnstest

 
Explotions- 

skydd

EN 13123/124-1
Dörrar, fönster och 

inhägnader.

Detonation 

 i stötrör.

Anläggningar 

som löper risk för 

industriella explosioner, 

exempelvis kemiska-

och petrokemiska 

anläggningar.

EN 13123/124-2
Dörrar, fönster och 

inhägnader.

Detonation 

 i fria luften.

Anläggningar som löper 

risk att utsättas för 

terrorattacker, såsom 

ambassader, parlament 

och regeringsbyggnader.
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Skydd mot Kalasjnikov
Vilket skydd ger egentligen säkerhetsdörrar?

Man har blivit tvungen att ändra på utformningen av skottsäkra säkerhetsdörrar 

till följd av spridning och ökad förekomst av Kalasjnikov eller AK-47:or under 

terroristattacker. Detta på grund av att nuvarande standard inte kunnat stå emot 

den sortens ammunition som ofta används till en Kalasjnikov.

Trots att det finns lite officiell statistik över hur 
utbredda Kalasjnikov, eller AK-47:or, har blivit så 
skulle det nu kunna cirkulera så många som en per 
70 personer. Terrorister använder ofta Kalasjnikover, 
och även om det är ett vapen som fungerar med flera 
sorters ammunition så är det en särskild patron som 
har tvingat tillverkare av säkerhetsdörrar att se över hur 
deras dörrar är konstruerade.

Denna patron, känd som M43 eller PS-ball, 
fungerar inte likadant som den ammunition som 
används vid test av skottsäkerhet för säkerhetsdörrar. 
Bortsett från den bepansrade kulan som används för 
högsäkerhetsklassade nivån FB7, testar europeisk 
standard (EN) nästan enbart med kulor av bly eller 
med mjuk kärna för att se vilken säkerhetsnivå en 
säkerhetsdörr håller.

M43 däremot är gjord av konstruktionsstål vilket gör 
att det är större sannolikhet att den tränger igenom fler 
objekt, än att den expanderar vid första träffen på det 
sätt som blykulor gör.

Kalasjnikovattacker och europeiska 
standarder
EN 1522 mäter skottsäkerheten hos säkerhetsdörrar 
och resulterar i certifikat indelade i sju klasser 
(FB1–FB7) såväl som ytterligare certifiering, FSG, för 
skjutvapen.

En speciell typ av ammunition används för varje 
nivå men det finns även en lista men andra vanligt 
förekommande kulor som enligt standarden ska vara 
jämförbara med de som används i testen.

Eftersom M43-patronen inte finns med på denna 
lista utför vissa tillverkare av säkerhetsdörrar egna 
specialtest för att säkerställa att kunderna får den 
säkerhetsnivå de kräver.

Anpassning av en säkerhetsdörr för att 
stå emot en Kalasjnikov
M43-patronen är mer genomträngande än en kula med 
mjuk kärna men den har en mycket lägre hastighet 
(runt 700 m/s).

För att hindra den från att gå igenom en 
säkerhetsdörr måste den massiva kärnan i dörren vara 
tjockare. De svagaste punkterna i en dörr är vid fästena 
– exempelvis mellan skyddsglas och ram – och dessa 
ställen måste också förstärkas.

Säkerställ att hela dörren  
har testats
Om en säkerhetsdörr inte har testats som en hel 
enhet kan det hända att den inte uppfyller kraven för 
skyddsnivån. Vissa testar till exempel skyddsglas och 
ram separat, vilket inte belyser de svagheter som dörren 
har som helhet.

Ett fullständigt test inkluderar glas, massiv kärna 
och ram, och de som utför testet skjuter från olika 
vinklar för att försöka hitta den svagaste punkten i 
konstruktionen. 

Detta är lika viktigt när man testar skyddet mot M43-
patron. Om någon del av kulan genomborrar någon del 
av dörren så blir inte dörren godkänd i testet.

Installation av en säkerhetsdörr med 
skydd mot Kalasjnikov
Befintliga säkerhetsdörrar kan enkelt ersättas med 
kraftigare varianter men kom ihåg att kontrollera att 
den omkringliggande strukturen är tillräckligt stark för 
att klara av den ökade vikten då en standarddörr byts ut. 
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KLASS
TYP AV 
VAPEN

AMMUNITION

FB1 Gevär Blykula

FB2 Handeldvapen Mjuk kärna (bly)

FB3 Handeldvapen Mjuk kärna (bly)

FB4 Handeldvapen Mjuk kärna (bly)

FB5 Gevär
Mjuk kärna (bly) och 

genomträngande stål

FB6 Gevär Mjuk kärna (bly)

FB7 Gevär Hård kärna (stål)

FSG Hagelgevär Massiv kula

EN 1522 SKOTTSÄKERHET FÖR 

säkerhetsdörrar
I tabellen nedan visas den ammunition som används för att testa 

säkerhetsdörrar enligt den europeiska standarden EN 1522.

Nästan alla projektiler som används i testen är kulor med mjuk kärna som 
är gjord av bly. M43-patron – som ofta används som ammunition i en 

Kalasjnikov – är mer genomträngande och ingår inte i dessa tester.
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17  
användbara  

tips
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Hur man förebygger  

snatteri
Snatterier kostar detaljhandeln så mycket som 46 miljoner dollar per år och står 

för över en tredjedel av den globala kostnaden för svinn.1 Men det finns många 

åtgärder butiksägare och säkerhetsansvariga kan vidta för att minska dessa 

 kostnader och hantera stöld.

1. The Global Theft Retail Barometer 2014–2015

Kolla statistiken
Ta reda på vilka produkter som stjäls, vid vilka 
tidpunkter under veckan och i vilken del av butiken. 
Analysera sedan dessa uppgifter och investera i 
resurser där de behövs allra mest.

Var medveten om vanliga 
snatterimetoder
Snattare försöker ofta gömma varor så håll uppsikt 
över ställen där de snabbt kan döljas. De populäraste 
gömställena är innanför kläder, i handväskor, 
barnvagnar och paraplyer.

Använd skyltar för att 
informera om konsekvenserna
Visuella meddelanden ser till att snattare blir 
medvetna om vilka förebyggande åtgärder som  
finns och avskräcker dem från att snatta över huvud 
taget. Använd även skyltar för att informera om din 
butiks policy kring snatteri och vad det högsta straffet 
är för snatteri.

Träna personalen i att 
upptäcka misstänkt beteende
Ge personalen riktlinjer för hur de kan upptäcka 
snattare och skilja på normalt och misstänkt beteende.

Misstänkt beteende innebär:

•  Lägga mer tid på att titta på personalen än att 
faktiskt handla.

•  Ta med flera varor in i provrummet men bara gå ut 
med en.

•  Stryka omkring, verka nervös och undvika 
ögonkontakt.

Låt dig inte luras
Se till så att personalen är medveten om att snattare 
jobbar i par där den ena distraherar expediten så att 
den andra får möjlighet att stjäla. 

Eliminera döda vinklar
Optimera butikens utformning och installera speglar i 
de delar som annars inte går att se. Se till att det finns 
tillräcklig belysning i alla delar.

1

2

3

4

5
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Används 
elektroniska 
varularm (EAS)
EAS larmbrickor och larmsystem 
är effektiva för att förebygga 
snatterier. 

•  En larmbricka fästs på ett 
klädesplagg eller en vara.

•  Vid köp tas den bort eller larmas av.

•  Om larmbrickan inte har tagits 
bort eller larmats av när varan tas 
ut ur butiken, utlöser larmbågarna 
vid butikens utgång ett larm.

Välj rätt EAS-teknik
Det finns tre typer av EAS-system 
– RF, AM och EM – och det lönar 
sig att ta reda på vilket system 
som bäst skyddar olika typer av 
varor. 

•  RF-teknik är den vanligast 
förekommande typen och 
används i stor utsträckning av 
klädbutiker.

•  AM lämpar sig bättre för att 
larma vätskor och metallföremål.

•  EM är en nischad lösning som 
nästan uteslutande används av 
bibliotek.

7 8 9 Larma på rätt sätt
Utöver hårda standardetiketter 
och larmbrickor finns även ett 
flertal speciallarmbrickor som kan 
användas för att skydda värdefulla 
varor:

•  Självutlösande larmbrickor – 
triggar ett alarm vid åverkan.

•  Multigrip eller spider wrap-
brickor – larmtrådar som sitter 
runt produkten och utlöser en 
larmsignal om de bryts. 

•  Säkerhetslåda – genomskinliga 
plastlådor som används för att 
förvara rakblad eller dyra varor. 
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Undvik höga montrar
Höga montrar som placeras i gångar skymmer personalens sikt och 
potentiella snattare. Placera höga montrar längs med väggarna istället.

Bekräfta kunderna
Se till att personalen syns och är uppmärksamma. Genom att hälsa på 
varje kund som kommer in i butiken så visar man att någon i personalen 
är medveten om deras närvaro. Snattare brukar undvika butiker med 
uppmärksamma expediter.

Ha tillräckligt med personal
Sprid ut luncher och raster bland personalen så att det alltid är fler än 
en anställd på plats. 

Se till att butiken är välorganiserad
En ren och prydlig butik signalerar att det är ordning och reda och 
avskräcker snattare.

Installera videoövervakning
CCTV är ett användbart verktyg för att förebygga och upptäcka stölder. 

•  Det är viktigt att kameran håller tillräckligt hög kvalitet eftersom 
suddiga och otydliga bilder inte kan användas som bevis.

•  Konsultera alltid en expert inom området eftersom lagstiftningen 
kring CCTV är komplicerad och ofta ändras.

•  Kunder måste upplysas om att kameror används i butiken, skylta 
därför ordentligt.

Kontrollera ingångar till lager
Stoppa snattare från att ta sig in i lager. Använd tillträdeskontroll för att 
skydda de delar av butiken som inte är till för kunder. 

Endast personer med behörighet tillåts passera. Det finns ett brett 
utbud av identifikationsmetoder som kan användas, exempelvis kort, 
brickor, PIN-koder eller biometriska data, såsom fingeravtryck. 

Investera i ett värdeskåp
Vissa varor är så värdefulla att de måste förvara i ett värdeskåp. Se till 
att dina värdeskåp har oberoende cerifierng, tillräckligt hög för att täcka 
värdet av innehållet.

Lämna inget öppet 
Skydda öppna och oövervakade ingångar till din butik med snabbslussar. 
De tillåter passage in i butiken men hindrar snattare från att ta sig ut 
med stöldgods. 

10
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