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Sammanfattning

Användningen av elektroniska lås har på allvar börjat bli en fråga som 
fler och fler, både fastighets- och vårdföretag, tar upp. De risker som är 
förknippade med att hantera andras nycklar vill både vårdgivare och 
bostadsinnehavare minimera. Hjälpmedelsinstitutet har inom ramen 
för regeringsuppdraget Teknik för äldre finansierat denna test av elek-
troniska lås som genomförts i det lab som Centrum för Hälsa och Byg-
gande (CHB) på KTH i Handen har satt upp. Syftet med testet har varit 
att se hur de elektroniska lås som finns på den svenska marknaden idag 
fungerar. Och hur de motsvarar krav som kan ställas inom äldreomsorg 
och vård i hemmet.

I den här testen har fyra lås från olika tillverkare testats medan fem 
har identifierats. Det femte kommer att testas inom kort i CHBs lab  
där för övrigt planen är att alla nya elektroniska lås som kommer ut  
på marknaden fortlöpande testas och publiceras på CHBs hemsida  
(www.chb.kth.se).

Resultaten visar att det finns i huvudsak två huvudkategorier av 
 elektroniska lås, eller lås med digitala nycklar. Den ena innebär ett fast 
installerat lås som är anslutet till någon form av box i bostaden och som 
kan kommunicera med en central via Internet. Det är en lösning som 
också erbjuder en hel del tilläggstjänster som kan underlätta kvarbo-
ende för den som är äldre. Den andra lösningen är mobil i det avseendet 
att låset kan installeras och nedmonteras för att flyttas till en annan 
vårdkund mycket snabbt. Det är ett lås som inte själv är kopplat till 
Internet eller annat nätverk, utan kommunikationen med låset sker via 
den digitala nyckeln eller genom att man själv går till låset och hämtar 
information om det behövs.

Det är viktigt att påpeka att Datainspektionen har beskrivit vilka krav 
som ställs på ett digitalt lås som används hos en boende. Bland annat 
måste den boende vara informerad om låset och loggar får inte sparas 
hur länge som helst. 

Endast en låstillverkare har idag redovisat att det finns möjlighet att 
ansluta deras lås till ett administrativt system som kan användas av 
vårdgivaren, men det finns en beredskap att ta fram det gränssnitt som 
är nödvändigt för att detta ska vara möjligt, hos de andra tillverkarna. 
Det krävs dock att det finns en efterfrågan av detta.
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Inledning

Genom finansiering från Hjälpmedelsinstitutet har en test av elektro-
niska lås genomförts i det lab som Centrum för Hälsa och Byggande 
(CHB) på KTH i Handen har. Syftet med testet har varit att se hur de 
elektroniska lås som finns på den svenska marknaden idag fungerar. 
Valet av lås har gjorts genom att diskutera med ett antal bostadsbolag 
om vilka lås de har valt att använda i de fall de arbetar med elektro-
niska lås, samt på de egna erfarenheter som undertecknad har av att ha 
fört en diskussion kring frågan sedan Svenska Bostäders och Ericssons 
försök i Bolabs lokaler i Vällingby i slutet av 1990-talet.

Det finns ytterligare ett syfte med att testa elektroniska lås och det är 
att låset utgör en så tydlig punkt där boende, bostadsbolag och omsor-
gen (och även hemsjukvården) har ett gemensamt behov (eller problem 
om man så vill). Alla dessa kategorier vill både kunna ha tillträde till 
en bostad, och under säkra förhållanden. Det innebär att för den boende 
ska det vara säkert trots att det förekommer nycklar till den egna 
bostaden som innehas av andra personer än den boende själv. För den 
som arbetar i en annan människas lägenhet ska vara säker på att det 
finns spår som visar att man har varit där, när man kom och gick samt 
att också finns bevis på att man inte varit där om något skulle inträffa 
som reser frågor; till exempel en stöld. Ett bostadsbolag har behov av 
att nycklar hanteras säkert så att inte nycklar kopieras eller kommer 
i orätta händer av misstag. Med traditionella nycklar kan det vara så 
att efter ett antal år vet ingen hur många nycklar som är i omlopp med 
access till ett hus eller till lägenheterna i huset. 

Det finns även skäl att visa på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt för 
både bostadsbolag och vårdgivare att man har ett gemensamt intresse 
av att samverka. Behovet av samverkan blir större ju fler som vårdas 
hemma och ju fler bostäder som förvandlas till vårdplatser – i det tysta.

I den här testen har fyra lås från olika tillverkare testats medan fem 
har identifierats. Det femte kommer att testas inom kort i CHBs lab 
där för övrigt planen är att alla nya elektroniska lås som kommer ut 
på marknaden fortlöpande testas och införas i den testkatalog som den 
här rapporten utgör en början av. Den här rapport kommer därför allt-
eftersom att kompletteras med nya tester, och resultaten kommer att 
 publiceras på CHBs hemsida (www.chb.kth.se)
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Målgruppen för den här studien har främst varit de som arbetar i 
bo staden med omsorg och vård. Inte de boende själva. Det beror på att 
alla lås som har testats, och som kommer att testas, måste bibehålla den 
traditionella nyckeln för den boendes räkning. Däremot kan de nyckel-
lösningar som erbjuds i elektroniska lås många gånger vara attraktiva 
för de boende själva att använda. Vi har därför använt oss av hemtjänst-
personal som testpersoner för att utvärdera användarvänligheten hos 
låsen. Vi har diskuterat de tekniska lösningarna med andra tekniker 
och ingenjörer och vi är särskilt tacksamma för de kloka kommentarer 
på det området som vi fått från forskarkollegor på Acreo.

Hjälpmedelsinstitutet har finansierat denna låsstudie inom ramen för 
satsningen ”Teknik för äldre” vars första omgång har avslutats. Studien 
har utförts på Centrum för Hälsa och Byggande på Skolan för Teknik 
och Hälsa inom KTH.

Det finns inte så många elektroniklås som passar för hemmabruk och 
samtidigt för en vårdorganisation. Därför är det endast fyra låstill-
verkare i landet som har velat delta i undersökningen, medan sex var 
tillfrågade. Det finns naturligtvis en mängd lås utöver dessa som kan 
uppfylla kriterierna för elektroniska lås. En del av dem som återfinns 
på marknaden är något av de lås som har testats här men som mark-
nadsförs under annat varunamn eller i ett paket som har satts ihop av 
återförsäljaren för att svara mot det kundsegment som de riktar in sig 
mot. De lås som har testats i den här studien representerar alla var sin 
principiell lösning på hur man kan skapa ett elektroniskt  låssystem. 
Det gör att det för läsaren finns möjlighet att själv granska andra och 
kommande låslösningar med utgångspunkt ifrån de principer som 
 diskuteras i den här rapporten.

Det är viktigt att påpeka att marknaden för elektroniska lås just nu 
håller på att vakna. Det finns aktörer som håller marknaden under 
 uppsikt och som kommer att etablera sina lösningar när de ser att 
marknaden mognar. 

Som läsare ska rapporten ses som en vägledning och checklista över 
vad som bör tas i beaktande när ett elektroniskt låssystem  eventuellt 
ska köpas in. I arbetet med den här studien har tre aspekter varit 
 väg ledande:

•	 Användbarhet	för	personal.

•	 Likformighet	för	den	boende.

•	 Implementering	i	organisationen.

Däremot har det inte varit ett syfte att hitta ”det bästa” låset i det här 
arbetet, utan snarare att försöka se vad som är fördelar respektive 
nackdelar med respektive system. 
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Bakgrund

Användningen av elektroniska lås har på allvar börjat bli en fråga som 
fler och fler, både fastighets- och vårdföretag, tar upp. De risker som är 
förknippade med att hantera andras nycklar vill både vårdgivare och 
bostadsinnehavare minimera.

Ett antal viktiga frågor dyker upp för den som står inför att ta ett 
beslut om att installera elektroniska lås: hur kan de fungera i min 
organisation, vad kostar de, vilken utbildning kräver de, hur har jag 
kontroll över nycklarna och stänger av de som kommer bort, vad tycker 
de boende om att få ett elektroniskt lås, och så vidare.

Den demografiska utvecklingen gör att allt fler blir gamla och lever 
upp i hög ålder med åtföljande behov av hemtjänst för en del. Samtidigt 
sker en utveckling inom sjukvården som innebär att allt mer avancerad 
sjukvård kan bedrivas i hemmet. Det innebär att allt fler bostäder också 
får besök av personer från dem som bedriver vård- och omsorg. Möjlig-
heten att själv få välja vem som ska hjälpa mig i min bostad ur en stor 
grupp av omsorgsoperatörer innebär också att det är en stor rörlighet 
i den grupp av vård- och omsorgsgivare som besöker bostaden. Möjlig-
heten att välja innebär också att man har möjlighet att byta operatör 
och varje gång ska nycklar distribueras till den eller de aktuella opera-
törerna. Man kan ju även ha flera olika vård- eller omsorgsgivare; en 
som levererar mat, en som städar, en som lägger om sår osv. Allt detta 
tillsammans ger en bild av en mångfacetterad accessrätt genom dörren 
som leder in till den som vill ha eller behöver få hjälp. Alla som bedriver 
till exempel hemtjänst vet att det är en stor mängd nycklar att hålla 
reda på och att kravet på att veta var en nyckel befinner sig just nu, och 
vem som har den är stort. Alla känner också till att det inte alltid är så 
lätt att följa de strikta regler som sätts upp, eller att det ibland händer 
att hela nyckelknippen blir stulna och att det innebär att alla berörda 
lås måste bytas ut till en hög kostnad.

Accessbehörigheten är alltså en central fråga för den som regelbundet 
utför tjänster hemma hos andra. Det absolut bästa vore att den som 
behöver komma in till någon får rätten att kliva in genom dörren precis 
i det ögonblick som tjänsten ska levereras. Som när den boende själv 
öppnar dörren efter att man har ringt på. Men eftersom inte alla gamla 
alltid kan öppna dörren själva behövs andra sätt att öppna. 

Hemtjänstpersonalen är stressad där de rör sig mellan husen för att 
hjälpa människor som bor en här en där. Deras tid är noggrant kalky-
lerad och det finns inte mycket tid för att vänta på att dörrar ska öpp-
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nas. Det finns också andra behov som måste tillgodoses nämligen de 
administrativa kontrollerna, de som sen kan åberopas för att vidimera 
utlovad och genomförd närvaro till exempel, eller för att skapa korrekta 
fakturaunderlag. Eftersom en tidsrapportering kräver ett handgrepp av 
något slag är det praktiskt att kunna slå samman det handgreppet med 
det andra som är att låsa upp eller låsa en dörr. Det finns alltså synn-
ergieffekter att vinna genom att slå ihop den ena funktionen med den 
andra. Just tidsrapportering är en tjänst som flera kommuner tittar på 
och	som	också	flera	har	använt	med	framgång.	Liknande	synnergifrå-
gor diskuteras på andra håll inom leverantörsleden där flera försöker 
hitta nya USP (unique selling point) till sina befintliga produkter. Ett 
exempel är att använda trygghetslarmet som sambandscentral för att 
kommunicera med elektroniska lås som inte själva är anslutna till en 
central för att på det sättet skapa en förbindelse som skulle kunna göra 
det möjligt att skicka loggdata med jämna mellanrum till centralen.

Det finns således flera fördelar med att använda lås som inte bara 
använder sig av en traditionell metallnyckel utan som gör det möjligt 
att kontrollera rätten för andra att ta sig in i en boendes hem.

Lås	och	nyckelhantering	är	idag	ett	stort	problem	för	vårdgivare	och	
äldre som får omsorg och vård i sin bostad. 

En risk som vårdtagaren utsätts för är att nyckeln som vårdgivaren 
har fått tappas bort eller blir kopierad och att kopian sedan används 
vid ett inbrott. Det finns ingenting som gör det möjligt att avgöra vilken 
nyckel som används eller när för att på något sätt spåra vad som hänt. 
I sådana fall gäller inte heller den vanliga hemförsäkringen eftersom 
man själv lämnat ut sin nyckel och det också saknas spår som visar att 
någon har brutit sig in i lägenheten. Ett sätt att minska dessa problem 
och öka säkerheten för de äldre, är att använda elektroniska lås.

Elektroniska lås kan även förutom säkerhet erbjuda äldre flera andra 
värdefulla tjänster såsom: 

•	 möjlighet	att	på	distans	kontrollera	om	dörren	är	låst,	

•	 möjlighet	att	koppla	ett	inbrottslarm	till	entrédörren,

•	 möjlighet	att	ansluta	påminnelsesystem	och	så	vidare.

Det finns många olika digitala nycklar. En del tillverkare använder 
så kallade taggar eller nyckelbrickor med inbyggda identiteter, andra 
mobiltelefoner och utnyttjar GSM-nätet eller bluetooth för att styra 
låsets funktioner. En intressant frågeställning är dock hur ett elektro-
niskt låssystem kan kopplas administrativt till både en fastighetsför-
valtares och en vårdgivares managementsystem för att på det sättet 
uppnå effektivitet och säkerhet i rutiner vid nyckelhantering. Av de lås 
som vi testat är det en tillverkare som har utvecklat en koppling till ett 
administrativt system som kan användas i en kommun. Andra säger att 



Digitala lås

8

de kan lösa kopplingen till ett kommunalt administrativt system, men 
att det krävs en beställning (från en kommun) innan de kan ta fram en 
sådan koppling. Alla de studerade låsen utvecklas successivt på olika 
sätt. Flera av låssystemtillverkarna har utvecklat tilläggstjänster som 
adresserar andra frågeställningar än just accessen till hemmet, som 
exempelvis att kunna öppna lägenhetsdörren från sin säng eller någon 
plats i lägenheten utan att behöva gå fram till dörren. Det finns anled-
ning att tro att framtidens lägenheter kommer att utrustas med någon 
form av ”intelligenta” system kopplade till elektroniska lås, där olika 
funktioner som levererar tjänster mot brukaren kan samsas. Mot en 
sådan utveckling bör alla lås studeras. 

Låsprojektets hemvist
Detta lås (eller access)-projektet hör hemma i en forsknings- och utveck-
lingsmiljö som omfattar programmet ”Ett livslångt boende” och som 
har	ett	fullskalelaboratorium	i	Haninge.	Laboratoriet	drivs	som	ett	
samarbetsprogram	mellan	KTH,	KI,	SLL	och	kommunala	vård-	och	
omsorgsansvariga. Vetenskaplig ledning utövas av projektledare vid 
Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa (CTMH) vars styrelse utgör full-
skalelaboratoriets referensgrupp. Ett antal kommuner har tecknat sig 
som intressenter i laboratoriet för medverkan i olika forskningsprojekt. 
Fullskalelaboratoriet för FoU-projekt inom området livslångt boende, 
planerar att

•	 utveckla	och	implementera	bostadsintegrerade	hållbara	tekniklös-
ningar för vård och omsorg som medger kvarboende med trygghet 
och säkerhet, särskilt för äldre och personer med funktionshinder 
oavsett kulturell tillhörighet, 

•	 pröva,	implementera	och	utvärdera	ny	vård-	och	omsorgsteknologi	
med utgångspunkt från brukar- och genderperspektiv bland boende 
och personal i kommunal vård och omsorg,

•	 förbättra	ergonomin	i	vårdarbetet	genom	innovativ	teknik,	ändrad	
arbetsorganisation och nya arbetsmetoder, 

•	 anpassa	och	utvärdera	IT-stöd	för	hemtjänst	och	hemsjukvård,	med	
användarvänliga och professionella besluts- och kompetensstöds-
system,

•	 utveckla,	pröva	och	driva	system	för	organisatorisk	samordning	av	
prevention och hälsovård i lokal förvaltning (t.ex. fall och diabetes)

•	 utveckla	program	för	rehabilitering	och	självhjälp	i	mångkulturella	
miljöer.
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I fullskalelaboratoriet skall tekniska och organisatoriska innovationer 
utprövas. Nya arbetsmetoder och tillämpningar testas samt veten-
skapligt utvärderas.

Projekt som drivs vid fullskalelaboratoriet finansieras separat genom 
interna och externa anslag. Separata projekt planeras och initieras av 
forskare, genomförs i partnerskap mellan intressenter, uppdragsgivare 
och brukare samt avrapporteras av forskare. All finansiering av verk-
samheten sker i projektform. Intressenter och finansiärer av projekt 
bemannar respektive projekts ledningsgrupp.     

The Lock project – A Feasibility Study  
about Electronic Locks in Housing

The project
The handling of keys and locks is today a huge problem for caregivers 
and tenants receiving care in their apartments. Keys given to staff need-
ing access to the home could be copied and used for unauthorized access. 
There is no way to determine or to trace if or when a key has been used 
to get in to the apartment, or which key actually was used. An electronic 
locking system can reduce or overcome these problems.

There is often a need for several different services at the tenants’ home; 
for example home-help service and delivery of ready-made meals. The 
many different services create logistical problems when they are to be 
provided at the same time but there is only one key at the caregivers’ 
disposal. The home-help service might have the key when the meals-
on-wheels delivery might need the same key. The handling of keys is a 
time-consuming matter with strict routines regarding receipt and the 
possibilities of back tracking the use of a certain key at a certain time. 
For the facilities management of the building this is also a problem 
since the keys to the apartments normally also give access to entrances 
and common spaces such as laundry rooms and cellars.

Apart from improved security, an electronic locking system can also offer 
benefits like the possibility to remotely check whether the door is locked 
or not, or a connection to the burglar alarm or to different reminders in 
conjunction to leaving and locking up the home. 

Today there are several different solutions to the locking issue. It is an 
issue that concerns real estate owners, care providers, tenants and the 
lock industry.
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What the project does
The project have conducted a review of existing locking systems and 
gathered data from care providers about their handling of keys and 
locks, and information from real estate owners and facilities manage-
ment organisations about their use of electronic locking systems and 
their views on possible synergies with other actors. 

Goal
The goal of the project was to develop knowledge and formulate recom-
mendations about sustainable and integrated technology solutions for 
facilities management and care provision, which permit people to stay 
longer at home, especially for elderly and for people with impairment.

The effect
This project is part of a research and development environment called 
“Lifelong	residency”	at	the	school	of	Technology	and	Health.	Applied	
research, development and empirical evaluation of assistive technolo-
gies, ergonomics and inclusive design solutions in the apartment is 
undertaken in the new full scale laboratory, which has been set up at 
the Royal Institute of Technology in cooperation with four regional 
 councils/aged care providers. 

Two complete, self-contained and fully equipped apartments are built in 
order to study and develop new technologies and work processes in the 
home. In different zones of the apartments, designed for lifelong resi-
dency, different development projects are carried out. Professional care 
staff and subjects are participating in projects entailing living-in and 
working-in for realistically extended periods.

The project will deliver results for the building industry, for the facilities 
management and for the care providers.

Presentation of results
The results from the project will be presented in written reports and 
published articles and in a series of seminars at the full scale labora-
tory. All the projects carried out in the laboratory will be presented in 
seminars for invited professionals and organizations. The lock project 
will invite private and municipal house owners and care provider in the 
private and the municipal sector.
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Genomförande

Urvalskriterier 
Låsfabrikaten	har	valts	ur	de	som	finns	på	marknaden	i	Sverige	idag.	
Kravet är att de skall vara elektroniska och att de ska kunna  öppnas 
med ett medium som kan kontrolleras av vårdgivaren i form av 
 accessbehörighet och loggar över användandet. Det ska inte vara ett 
rent passagesystem av sådan typ som används på kontor eller allmänna 
byggnader, utan det ska vara lås som är gjorda för att sitta på bostads-
dörrar.

Tester 
För brukarna gäller det att kunna använda låset på ett normalt 
sätt, dvs antingen med en traditionell nyckel eller med att alternativt 
nyckelmedium. Frågor som ställs är: Hur påverkar låset brukarens 
möjligheter att tillverka nycklar till vänner och bekanta? Innebär vård-
givarens användning av nycklarna att de därmed har en för brukaren 
”osynlig” tillträdesmöjlighet? Dvs vårdgivaren kan komma och utöva 
tillsyn under natten när brukaren sover, vårdgivaren kan kliva direkt 
in i bostaden utan att först annonsera sin ankomst. Hur påverkar detta 
brukarens vardag och kan låset erbjuda någon aviseringsmöjlighet? Till 
exempel kan man tänka sig att brukaren kan se på sin TV eller dator 
ett meddelande om att ”i morgon kommer vi till dig för att leverera mat/
städa någon gång mellan kl 10.00 och 11.30”. 

För vårdgivarna handlar det om att accesser till lägenheterna ska 
kunna ske i samverkan med vårdgivarens övriga planeringsverktyg. Det 
vill säga att om en vårdpersonal skall besöka ett antal brukare under 
förmiddagen och några andra brukare på eftermiddagen en dag, så ska 
den schemaläggning (som troligen görs i ett särskilt verktyg) kunna 
överföras som accessbehörigheter till dessa brukare under dessa tider. 
Förutom tillträde till bostaden behöver vårdgivaren ha möjlighet att ta 
sig in genom fastighetens port. 

Urval 
Sju tillverkare av elektroniska lås lämpliga för bostäder identifierades 
i Sverige med hjälp av låssmeder, bostadsbolag och andra med inblick i 
låsvärlden. Sex av dessa fick ett brev (bilaga) där de tillfrågades om de 
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ville delta i den test som genomfördes av CHB och som finansierades 
av Hjälpmedelsinstitutet. Av de tillfrågade tillverkarna tackade en nej 
medan en inte svarade. En har kommit in i ett sent skede och har inte 
testats på samma sätt som de övriga, men en test kommer att genom-
föras på samma sätt som de övriga och resultatet kommer att redovisas 
på CHBs hemsida. De sju tillverkarna är:

•	 Aptus	

•	 ASSA

•	 Exma

•	 Kaba	(har	ej	svarat)

•	 Phoniro

•	 Rco	(har	tackat	nej)

•	 Tunstall	(kom	till	senare)

De fyra tillverkarna vars lås testades fick själva bestämma hur instal-
lationen	skulle	gå	till	och	vem	som	skulle	utföra	installationen.	Låsen	
installerades i CHBs två lab-lägenheter och i två kontorsdörrar med 
motsvarande dörrblad som i lablägenheterna. Ingen av dörrarna är 
	traditionella	entrédörrar	utan	alla	leverantörer	har	fått	anpassa	sin	
installation till de givna förutsättningarna. 

Låsen	har	sedan	installationen	först	används	i	de	dagliga	passagerna	
till labbet respektive kontorsrummen. Erfarenheter av hur de fungerar 
har därför också kommit genom de eventuella problem som uppstått 
vid användandet. Detta har huvudsakligen inneburit att vi har kunnat 
påpeka för tillverkaren vilket fel som uppstått och de har haft tillfälle 
att åtgärda problemen innan vi genomförde de egentliga testerna.

De olika företagen har olika ingångar i de elektroniska låsens värld och 
likaså har de olika incitament för att arbeta med lås som passar till 
bostäder och omsorg. Inget av företagen hade vid testets början en egen 
upphandling med föreningen Husbyggnadsvaror (HBV), men däremot 
finns de med via återförsäljare som har avtal med HBV. 

Det som skiljer bostadsbranschens behov från industrins och kontorens, 
är främst att det inte är fråga om att ha ett passersystem där utrym-
men vissa tider på dygnet är larmade och där det krävs en godkänd 
 passage för att kunna gå in utan att larmet startar. Vad bostadsbran-
schen behövde var ett system som gör det möjligt att ha kontroll över 
inpassagerna	till	de	gemensamma	utrymmena	och	till	husens	entréer.	
Det vill säga ett enklare system än passagesystemen men med den 
 smidighet som det innebär att kunna stänga av nycklar som inte längre 
har tillträde till en viss byggnad. Särskilt uppskattat har det varit 
bland hyresgästerna när det gäller tvättstugorna eftersom det erbjöd 
ett system för att kunna tilldela tidsbestämda tillträden. Ingen kunde 
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längre ta den tid som bokats av en annan hyresgäst. Det är tyvärr allt-
för ofta problem med tvättstugor i flerbostadshus. Tider tas som någon 
annan har bokat, städningen är slarvig eller utebliven och det förekom-
mer till och med att kläder försvinner i tvättstugorna. Det har kunnat 
lösas med att man inför ett elektroniskt bokningssystem som är kopp-
lat till nycklar och rätten till att komma in i tvättstugan. Det medför 
samtidigt andra  problem, som att man inte kan hämta sina  kläder om 
den egna bokningstiden har gått. Det har dessutom använts för att 
identifiera vem som inte har städat och så vidare, vilket inte ligger i 
linje	med	vad	Personuppgiftslagen	(PuL)	medger.	Datainspektionen	har	
därför intresserat sig för hur de elektroniska låsen och deras loggsystem 
används. 

Regelverk

Försäkringsbolagen
För bland annat lås utvecklade försäkringsbolagen tidigare att antal 
gemensamma regelverk. De innehöll både tekniska och administra-
tiva krav och föreskrifter samt försäkringsvillor (de så kallade RUS-
reglerna). De gavs senast ut av Sveriges Försäkringsförbund. Det talas 
fortfarande om att lås måste uppfylla RUS-regler, även om deras namn 
numera har ändrats och de ges istället ut som tekniska rekommenda-
tioner som utfärdas av Försäkringsförbundet (Försäkringsförbundets 
Tekniska Rekommendationer, FTR) i stället för fullständiga regelverk. 

Från och med 2001 ges tekniska regelverk som efterföljare till RUS-
reglerna ut av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och Svenska 
Brandförsvarsföreningen (SBF). De tekniska skyddsnivåerna behålls. 
Föreningarnas regelverk utgör en obruten fortsättning på försäkrings-
förbundets regler. Föreningarna svarar nu också för de intygsformulär 
som krävs enligt FTR. Även andra kravställare än försäkringsbolag kan 
utnyttja regelverken som tekniska kravspecifikationer, till exempel vid 
upphandling.

Föreningarna har behållit tidigare sifferbeteckningar (enligt RUS). 
 Bokstavsbeteckningen (RUS) har bytts mot SBF eller SSF (Fakta 2002, 
Försäkringsförbundet).



Digitala lås

14

För elektromagnetiska låsanläggningar gäller bland annat följande 
(RUS 210):

Indikatorer och felsignaler

•	 Vid	varje	plats	där	den	elektromekaniska	låsanläggningen	kan	
 man övreras skall separata optiska indikeringar avges vid varje 
 manövertillfälle enligt nedan:

•	 röd	optisk	indikering	anger	att	den	spärrande	kolven/spärrande	
 funktionen nått sitt fullt utlåsta och förreglade läge.

•	 grön	optisk	indikering	anger	att	den	spärrande	kolven/funktionen	nått	 
sitt helt upplåsta läge.

•	 akustisk	indikering	skall	avges	om	den	spärrande	kolven/spärrande	
 funktionen förhindras i sin transport mellan ändlägena eller att  
för regling ej sker.

•	 akustisk	indikering	skall	avges	om	dörren	inte	uppnått	sitt	helt	stängda	
läge. Denna indikering skall avges snarast men anpassas till lokala 
 förhållanden.

Det är rekommendationer som innebär att den som lämnar sin lägen-
hetsdörr och låser den också ska få en indikation om att dörren har gått 
i lås. För att uppfylla dessa rekommendationer kräver det en röd indika-
tion för låst och en grön för olåst, vilket innebär att det måste finnas 
någon form av synlig indikering på dörrens framsida. I redovisningen 
nedan visas hur de olika låsen uppfyller RUS rekommendationer.

Datainspektionen
Alla de testade låsen för en logg över alla de passager som sker med 
hjälp av en digital nyckel. Det vill säga det skapas en elektronisk 
anteckning för varje passage som görs via det elektroniska låsmediet 
för att öppna eller låsa dörren, som visar vilken nyckel som användes 
och när det skedde. Datainspektion har uppmärksammat dessa lås-
loggar och därför granskat deras användning samt utfärdat regler 
för	hur	de	kan	och	får	tillämpas	så	att	de	följer	PuL.	Under	år	2007	
genomförde Datainspektionen en del granskning av hur de elektroniska 
låsen användes och i synnerhet hur loggarna fördes och sparades. Det 
resul terade i ett faktablad som kom ut samma år (Elektroniska nyck-
lar,	Datainspektionen	2007)	och	som	kan	hämtas	på	Datainspektionens	
hemsida	(http://www.datainspektionen.se/press/nyhetsarkiv/2007/
vagledning-for-elektroniska-nycklar/). I dokumentet redovisar Data-
inspektionen	vad	PuL	innebär	för	användningen	av	digitala	lås	och	man	
slår fast vad som får göras och vad som inte får göras när det gäller 
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att spara och använda loggningsuppgifter. Bland annat sägs att ”Det 
är  viktigt att alla boende informeras om den behandling av person-
uppgifter som sker i samband med att det elektroniska nyckelsystemet 
används. De boende ska känna till vilka uppgifter som registreras bland 
annat för att kunna ta tillvara sina rättigheter”.

Bolaget eller föreningen ska lämna information om vem som är ansva-
rig för behandlingen (normalt bolaget eller föreningen), ändamålen med 
behandlingen, vilka kategorier av uppgifter som behandlas, hur länge 
uppgifterna sparas, till vilka uppgifterna kommer att lämnas ut samt 
rätten för den boende att få veta vilka uppgifter som finns registrerade 
om honom eller henne (så kallat registerutdrag).

Det ställs extra höga krav på informationen om de boende förväntas 
lämna samtycke till behandlingen. Om informationen är  bristfällig 
anses det inte att de boende ha lämnat ett giltigt samtycke till 
 behandlingen.

Enligt Datainspektionen är det tillåtet:
•	 Att	lägga	in	till	exempel	nyckelidentiteter	och	lägenhetsnummer	för	

att kunna använda systemet för att öppna dörrar, boka tvättider och 
liknande utan att några passageloggar registreras.

•	 Att	spara	passageloggar	hänförliga	till	gemensamma	utrymmen	i	
fastigheten under maximalt två veckor för tekniskt underhåll och 
felsökning om det krävs för att systemet ska kunna fungera till-
fredställande.

•	 Att	registrera	passageloggar	hänförliga	till	gemensamma	utrymmen	
i fastigheten för att ett bostadsbolag ska kunna vidta åtgärder med 
anledning av sådana störningar i boendet som avses i hyreslagen. 
Uppgifterna får dock sparas i maximalt två veckor.

•	 Att	spara	boknings-	och/eller	passageloggar	för	att	kunna	ta	fram	
statistik över till exempel nyttjandet av bolagets eller föreningens 
gemensamma tvättstugor.

Uppgifterna ska dock avidentifieras inom en vecka. Att registrera loggar 
över bokning av gemensamma lokaler för att kunna debitera hyres-
gästerna eller medlemmarna för nyttjandet är tillåtet, men boknings-
loggarna får bara sparas under den tid de behövs.

Datainspektionen har också godtagit att uppgifter ur passageloggar 
hänförliga till gemensamma utrymmen i fastigheten lämnas ut till 
 polisen till exempel i samband med en polisanmälan. Uppgifterna ska 
dock i första hand ha registrerats för att de behövs för något annat 
berättigat ändamål.
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Tester och resultat

De medverkande företagen
Här följer en kort presentation av de olika företagen.

Aptus
Aptus har sedan många år arbetat med elektroniska lås gentemot 
bostadsbranschen och kanske främst inledningsvis förekommit i de 
allmännyttiga bostadsföretagens värld. Idag har de en omfattande 
kundlista där både privata och kommunala bostadsbolag finns repre-
senterade, liksom bostadsrättsföreningar. De har även en hel del före-
tagskunder i sin kundstock. Aptus startade sin nuvarande verksamhet 
1992 och ägdes vid testens start av Siemens, men de såldes under 
tiden testet pågick till ASSA Abloy. Aptus identifierade tidigt bostads-
branschens behov av elektroniska lås och det är där de idag har sin 
huvudsakliga marknad.

ASSA
ASSA	ingår	i	ASSA	ABLOY-koncernen	och	är	Sveriges	största	leve-
rantör av låslösningar både inom industri- och konsumentledet. ASSA 
har dock inte klivit in på hemmamarknaden för elektroniska lås förrän 
ganska sent, men de visar nu genom sitt köp av Aptus att de är intres-
serade av elektroniska lås för bostadsmarknaden. Först på 2000-talet 
kunde det gå att hitta smarta låslösningar med en viss elektronisk 
funktionalitet och möjlighet att stänga av nycklar hos ASSA. 

Exma
Exma är ett säkerhetsföretag som har funnits sedan 1986. Det kom-
mer ur låsvärlden där de arbetar med elektroniska passagesystem som 
främst riktade sig mot företag och större organisationer såsom sjukhus 
och fängelser. Exma har tagit fram en elektronisk låslösning som främst 
vänder sig mot äldreomsorgens behov vilket gör att de finns med i den 
här testen.

Phoniro
Phoniro startades 2004 och kommer från dator- och programmerings-
världen och har en alldeles egen lösning på accessfrågan. Deras låslös-
ning är också speciellt utvecklad för äldreomsorgen och de är idag den 
allt största leverantören inom det segmentet. Idag utvecklar och säljer 
Phoniro nyckelfria låslösningar för hembesök i både flerbostadshus och 
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villor. Phoniro har genom nyligen gjorda företagsförvärv visat att de 
håller på att etablera sig som en leverantör med ett brett erbjudande av 
olika tjänster och produkter gentemot äldreomsorgen. Inte bara lås utan 
även trygghetslarm finns med i deras produktportfölj.

Tunstall
Tunstall	grundades	i	Storbritannien	1957	och	är	nu	ett	globalt	före-
tag som utvecklar, producerar och marknadsför trygghetssystem i ett 
stort antal länder i hela världen. I Sverige har Tunstall funnit i 20 år. 
Förutom ett elektroniskt lås marknadsför företaget trygghetslarm, 
larmmottagning och andra omsorgstjänster till kommuner. Tunstall är 
specialiserat på och fokuserat på vård- och omsorgssektorns olika behov.

Det är både stora och mindre företag som agerar inom marknaden 
som vänder sig mot äldreomsorgen och de äldres behov av vård- och 
omsorgslösningar i sitt kvarboende. Eftersom lås är en säkerhets-och 
trygghetsfunktion är det viktigt att kunna hantera alla de krav som 
ställs på en låstillverkare om och när det blir fråga om att förse mark-
naden med större mängder lås. Det krävs att hela leveranskedjan håller 
en hög kvalitet, vilket är lättare för ett stort och väl etablerat företag än 
för ett mindre. Bland de företag vars produkter granskas här har alla 
idag ett utbyggt nätverk av försäljning, support och underhåll. ASSA, 
Aptus och Tunstall är de stora aktörerna i den här låsstudien, där ASSA 
har tagit ett beslut om att inte bara tillhandahålla mekaniska låslös-
ningar utan även se till att de har elektroniska lås som kan användas 
i hemmiljö och inte bara i passagesystem. Aptus har sedan 1990-talet 
etablerat sig på bostadsmarknaden och är idag den största leverantören 
av elektroniska lås till bostadsfastigheter och ägs av Siemens. Tunstall 
är en global aktör som funnits i Sverige sedan början av 1990. 

Phoniro i Halmstad håller dock på att växa och är idag den som leve-
rerat flest lås till äldreomsorgen i Sverige. Nyligen har Phoniro och 
Athena Nordic Trygg i Falun gått ihop och bildat Phoniro Systems AB 
som marknadsför ett stort antal produkter mot äldreomsorgens och 
äldres behov.

Produktval 
De medverkande företagen har själva valt vilken produkt de vill låta 
oss testa. Det betyder att för både APTUS och ASSA finns det en 
 enklare variant än den vi har testat, medan de testade låsen visar på 
möjlig heter till andra tjänster och funktioner som kan anslutas till 
låsen. De två övriga produkterna som har testats (EXMA, PHONIRO) 
är framtagna för att i första hand användas inom äldreomsorgen och 
Phoniro har ursprungligen utvecklat sitt lås med Halmstad kommun 
som kravställare. Till dem går det att ansluta andra funktioner, eller 



Digitala lås

18

finns det produkter som kan fylla andra behov inom äldreomsorgen. 
Både  Phoniro och Tunstall har till exempel trygghetslarm och ett brett 
sortiment av tjänster och produkter som används inom äldreomsorg. 
Phoniros lås kan också användas till medicinskåp och det finns en 
fjärrkontroll som gör det möjligt att öppna åt någon som ringer på om 
man är sängliggande. Exma har en egen produkt som gör att det går att 
fjärröppna låset inifrån lägenheten. 

De fyra låsen representerar var och en egna lösningar på hur man låser 
upp respektive låser igen en dörr. De femte låset (Tunstall) har en lös-
ning som liknar Phoniro och öppnas med mobiltelefon. Tunstall sam-
arbetade tidigare med Phoniro som återförsäljare av Phoniros lås, men 
när samarbetet avslutades övergick man istället till att arbeta med ett 
lås som tillverkades i Finland av Megalock Oy. Idag tillverkar Tunstall 
egna lås. Vi har tyvärr inte haft tillfälle att testa Tunstalls lås ännu.

Två av låsen är fristående, PHONIRO och ASSA, och har ingen anslut-
ning vare sig till något kommunikationsnätverk eller elnät, och två 
är fast anslutna till el och kommunikation EXMA och APTUS. Två av 
låsen använder en motor för att förflytta låskolven och som alltså öpp-
nar på ett sätt som motsvarar den vridrörelse man utför med en nyckel 
eller ett vred. Ett lås som använder motor för att vrida upp låset, bör 
dra mer ström än ett lås som enbart lossar en spärr som tillåter att dör-
ren öppnas. Det är dock både ett fristående lås (PHONIRO) och ett fast 
anslutet (APTUS) som använder sig av motor för att öppna låset. Två 
lås är särskilt byggda för att användas inom omsorgen och det ena är 
PHONIRO som utifrån Halmstads kommuns önskemål konstruerat sitt 
lås där låset öppnas med hjälp av en mobiltelefon. PHONIRO har sina 
rötter i datorvärlden och har applicerat sitt IT-kunnande på lås. Det 
andra är EXMA som istället kommer från låsvärlden och har en stor 
marknad i att tillverka och leverera lås till bland annat militären och 
kriminalvården. De har istället anslutit ett elektroniskt gränssnitt till 
sitt låskunnande. Denna bakgrund märks på de bägge låsen. Det som 
utmärker dessa lås vad gäller omsorgsmarknaden är att de bägge har 
tagit fram lösningar som är lätta att installera på en vanlig traditionell 
lägenhetsdörr.	Likaså	är	de	lätta	att	demontera.	Detta	har	betydelse	
inom omsorgssektorn eftersom vårdtagarna finns spridda i bostads-
beståndet på ett helt slumpmässigt sätt. Det betyder att för de flesta 
vårdtagare finns det ingen fastighetsägare som av förvaltningsmäs-
siga skäl kommer att installera elektroniska lås just för att det finns 
en vårdtagare boende i fastigheten. Vården och omsorgen pågår också 
under väldigt olika lång tid hos vårdtagarna. En vårdtagare kan i stort 
sett när som helst flytta till ett särskilt boende eller avlida. Det betyder 
att det finns en poäng i att kunna demontera och återinstallera lås som 
används inom omsorgen.
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ASSA och APTUS har bägge lås som istället är fast installerade i dörr-
bladet med kabelöverföring i bakkant av dörr till karmen, se bild c1. 
Det betyder att det finns möjlighet att fjärrövervaka låsen om så är 
önskvärt och godkänt av den boende. Nycklar kan snabbt avkodas om de 
försvinner	och	göras	obrukbara	i	samtliga	lås	de	haft	access	till.	Likaså	
kan loggar hämtas hem regelbundet utan att någon besöker låset eller 
har kontakt med nyckelämnet. ASSAs låslösning behöver dock inte 
vara ansluten till ett kommunikationsnät och då har det låset samma 
problem att hantera försvunna nycklar som lås som inte är on-line kan 
ha. PHONIRO har dock en lösning där låset inte är on-line men nycklar 
kan ändå stängas av direkt genom att de använder mobiltelefonen som 
nyckel. PHONIRO har på det sättet lyckats kombinera ett lås som är 
lätt och snabbt att installera och som inte är on-line, med de fördelar 
som ett lås som är on-line har. Tunstall använder också en mobiltelefon 
för att öppna sitt lås.

En annan viktig skillnad mellan låsen är hur man kan avgöra från 
utsidan om det är ett särskilt lås inmonterat i dörren, och att det skulle 
kunna leda till att man kan misstänka att det bor en person med sär-
skilda behov av något slag innanför dörren. Ju mer det talas allmänt 
om digitala lås dess större är risken för att det kommer att fungera 
som en signal om att ”här bor det en äldre person som behöver hjälp 
för att klara sig”, vilket kan leda till brottförsök. Phoniro har det enda 
låset i testen som inte signalerar på något sätt att det är ett digitalt lås 
in monterat. Det går inte att se från utsidan att Phoniros lås sitter på 
insidan av dörren. Här kan man ana att företag med rötter i låsvärlden 
har svårt att låta bli att följa RUS rekommendationer, det vill säga, det 
ska synas på utsidan att låset har låst ordentligt. (Se tidigare avsnitt 
om regelverk och RUS 210.)

Låsen	öppnas	enligt	någon	av	två	principer:	antingen	öppnas	de	via	en	
bricka (även kallad tag), eller via en mobiltelefon. Brickan innehåller 
ett chip som aktiveras när brickan hålls i närheten av en läsare. Mobil-
telefonerna använder radiosystemet Bluetooth som används för trådlös 
kommunikation på korta avstånd, förutom Exma som använder NFC-
teknik i Mobiltelefon för att öppna låset. NFC-tekniken berörs senare i 
den här rapporten.
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TABELL 1 Låsdata

Till- 
verkare

Fri-
stående

Kan an- 
slutas till 
nätverk Ström-källa

Öppnas 
med

Kan 
 fjärrstyras 

inifrån 
bostaden

Kan även  an - 
vändas med 
 traditionell 

nyckel

Digital  
nyckel- 
metod

ASSA Nej ja 38640t 0m 0s Handkraft Nej ja Bricka

APTUS Nej ja 38640t 0m 0s Motor ja ja Bricka

EXMA ja nej
4 x 1,5 v 
 9alkalisk

Handkraft ja ja
Bricka/  

Mobiltelefon

PHONIRO ja nej 2 x 7,5 v litium Motor ja ja Mobiltelefon

TUNSTALL ja nej okänt Handkraft – ja Mobiltelefon

Lås och installation
Varje företag har fått besvara ett antal frågor om hur installationen 
görs, hur support ser ut och liknande frågor som redovisas nedan. Det 
här avsnittet inleds med en kort sammanställning av företagens egna 
redogörelser och därefter presenteras de resultat som användartesterna 
har visat. I det sista avsnittet dras slutsatser av testerna. 

ASSA
ASSAs lås DB100 är en dörrbladsläsare för 
flerbostadshus med lästeknologin Mifair. DB100 
är utvecklad för att fungera tillsammans med 
Manodos lägenhetspanel SBox. ASSA har valt 
att utveckla ett samarbete med Manodo som 
enligt ASSAs bedömning har det bästa och mest 
utvecklade HVAC systemet idag vilket betyder 
att de har ett stort kunnande inom fastighets-
kontroll och styrning. HVAC betyder ett styr- 
och reglersystem för värme och luftbehandling 
(Heating, Ventilating and Air Conditioning).

ASSAs lås innehåller på utsidan av dörrbladet 
en display och en tryckknapp (en ringklocka) 
som sitter monterade på en platta som täcker 
låscylinder och trycke, bild ASSA1. När en lås-
bricka hålls framför låset lyser en grön lampa 
om låset är öppet, och en röd lampa om det har 
låst. Det vill säga att användaren får en optisk 
återkoppling på vad som händer när låsbrickan 
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hålls framför låset. (Se RUS 210 tidigare.) Det krävs att användaren 
aktivt låser med sin låsbricka när de har lämnat lägenheten. På dis-
playen kan man se vem det är som bor i lägenheten och med tryckknap-
pen	kan	man	ringa	på.	Låset	använder	ingen	motor	för	att	öppna	utan	
låsning och upplåsning sker helt ljudlöst.

Hur går installationen till?
Låset	är	monterat	i	dörrbladet	och	via	
en kabel anslutet till Manodos SBox och 
kraftförsörjning. Kabeln dras genom en 
kanal som borras genom dörrbladet från 
bakkant. På insidan av dörren fästs en 
montageplatta där kretskortet sitter. På 
utsidan av dörren sitter en platta som 
innehåller en display där den boendes 
namn kan visas, samt en liten knappt 
upptäckbar kamera. Kameran är riktad 
snett uppåt så att man ser ansiktet på 
den som står framför dörren.

Kameran fungerar som ett modernt 
 titthåll där bilden av den som står utan-
för dörren visas på Manodos SBox. Det 
finns även en ringknapp på låsplattan  
på utsidan. 

När låset är monterat och kabeln  dragen 
genom dörrbladet ut genom karmen 
kopplas den till Manodos SBox. Genom 
lägenhetsboxen kan nycklar läggas till 
eller tas bort av lägenhetsinnehavaren.

Hur ser supporten och servicen ut?
Support och service sköts av installa tions firman som normalt ingår i 
ASSAs nätverk av låssmeder ute i landet. Vid strömavbrott kan ett 
externt batteri kopplas in, eller också används låset som ett traditio-
nellt lås som öppnas med metallnyckel.

Vilka möjligheter finns att skapa en  omedelbar access
rättighet till en  larm patrull (eller annan jourverksamhet)
All administration sker i Manodos SBox. Om en larmpatrull skall ha en 
giltigt digital nyckel till läsaren så måste den läsas in via läsaren och 
aktiverar via SBox i förväg. Det vill säga att för närvarande finns det 
ingen möjlighet att skapa en tillfällig nyckel åt en larmpatrull vid ett 
 spontant larm, utan larmpatrullen måste ha med sig en nyckel som går 

Foto: Jenny Hjalmarsson.
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till alla dem som kan tänkas larma under natten. Under året kommer 
en ny variant att lanseras av ASSA som gör att låset kan anslutas till 
ASSAs passersystem som heter ARX.

Vad kan loggas av accesser?
Händelser visas och lagras i SBox. I den kommande varianten görs det i 
ARX databas.

Hur kan loggar hämtas och sparas?
Via SBox, och för den kommande varianten i ARX.

Vad kostar låset (livscykelkostnad, lås,  
nyckelämne, service och underhåll)?
Priset	för	DB100	är	5	700	kr	plus	SBox	4	700	kr.	Därtill	kommer	
 installation och moms.

Hur ser säkerheten ut?
ASSA använder Mifare Classic sektorkodat. ASSA kommer att upp-
datera produkterna till Mifare Plus med start efter sommaren för att 
uppnå en högre nivå av kryptering.

Det pågår ett projekt för NFC-teknik inom ASSA. Vilket inne-
bär att ASSAs samtliga Mifare baserade produkter och kortläsare 
	kommer	kunna	använda	sig	av	NFC-tekniken,	DBL	100	är	en	av	dom	
 produkterna.

Uppfylls SFF tekniska rekommendationer?
Ja.

APTUS
APTUS lås är ett lås som öppnar med hjälp av 
en motor som är konstruerat för att användas 
med	en	låskista	från	ASSA	(ASSA	8765).	På	
det sättet bibehåller man den vanliga använd-
ningen av en metallnyckel för den som bor i 
lägenheten. För att låsa upp ska man enligt 
bruksanvisningen bara lägga nyckelbrickan mot 
avläsaren (vid knappsatsen). Dörren låses upp 
och en grön diod ger en optisk återkoppling till 
användaren. För att låsa lägger man låsbrickan 
mot avläsaren. Man håller kvar brickan till lys-
dioden blinkar till. För att låsa upp från insidan 
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används	vredet.	Låset	kräver	en	fast	installation	och	en	styr	enhet	som	
är ansluten till 230 volt. I den testade utrustningen från APTUS instal-
lerades även en möjlighet till fjärrkontroll över låset samt en enhet som 
kan användas för att ansluta flera tilläggstjänster som är speciellt fram-
tagna för att ge en trygg hemmiljö för äldre och som stöd till vårdgivare 
och  anhörigvårdare.

Hur går installationen till?
Låset	som	sitter	monterad	i	testlägenheten	på	KTH	består	
av en  centralenhet med inbyggd strömförsörjning och  batteri 
i händelse av strömavbrott. På testdörrens utsida sitter en 
 dörrbladsläsare och på insidan Aptus patenterade produkt 
Låsmotor.	

Mellan dörr och centralenhet finns en kabel som möjliggör 
kommunikation och strömförsörjning till enheterna på  dörren. 
Centralenheten kräver tillgång till 230V som primär ström-
källa. Centralenheten är kopplad via KTHs bredband till 
 Internet och kan övervakas kontinuerligt av Aptus.

Både dörrbladsläsare och låsmotor monteras utvändigt på 
dörrbladet vilket möjliggör snabb installation och relativt små 
ingrepp i dörren. Dock krävs en kanalisation genom dörrbladet 
precis	som	i	ASSAs	fall.	Låsmotorn	är	framtagen	och	anpassad	
efter	en	mekanisk	låskista	av	typen	ASSA	8765.	I	testinstalla-
tionen är låskistan försedd med en så kallad mikrobrytare som 
känner av låsregelns fysiska läge. Detta möjliggör att man kan 
använda såväl beröringsfri tagg som traditionell cylindernyckel 
för att öppna låset.

Hur ser supporten och servicen ut?
Aptus har etablerat ett brett återförsäljarnät runt om i  landet. 
Dessa återförsäljare kan erbjuda olika former av service-
avtal. Återförsäljarna som är kunder hos Aptus Elektronik AB 
har tillgång till kvalificerad telefonsupport normal arbetstid 
	måndag	till	fredag,	8.00–17.00	och	under	sommarmånaderna	 
v. 20-34; 8.00–16.00. 

Om en kund väljer att teckna ett Service & Supportavtal innebär det 
service på de mjukvaror som är förknippade med en typisk installation. 
I avtalet kan då ingå ett årligt servicebesök då det genomförs kontroller 
på att det inte föreligger några fel som på sikt kan påverka den instal-
lerade anläggningen.
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Vem sköter service och underhåll och med vilka intervall?
Återförsäljare har möjlighet att erbjuda olika former av serviceavtal. 
Exakt vad de innehåller och hur ofta servicen görs kan variera mellan 
olika återförsäljare. 

Hur går demontering till?
Som vid installation fast i omvänd ordning. Installatören eller återför-
säljaren återställer dörren som den var i ursprungsskicket med undan-
tag för de skruvhål som skapats vid installationen av dörrbladsläsare/
låsmotor. Kablar fram till dörr förläggs med fördel i så kallade kabel-
kanaler vilka kan fästas med dubbelhäftande tejp. Allt för att minska 
skador eller slitage på dörrbladet. Om kabelkanaler används behöver 
ingen borrning göras i dörrbladet utan kablarna blir utanpåliggande på 
insidan av dörrbladet.

Vilka möjligheter finns att skapa en omedelbar access
rättighet till en larmpatrull (eller annan jourverksamhet)
Förutsatt att centralen i den lägenhet man vill ha access till har en 
fungerande bredbandstjänst ska det med hjälp av Aptus webbaserade 
administrationsverktyg inte ta mer än ett par minuter att tilldela en 
journyckel den behörighet som behövs till den aktuella lägenheten. 
Behörigheten kan fungera tills vidare eller under viss begränsad tid, 
allt beroende på rådande förutsättningar.

Vad kan loggas av accesser?
I princip allt eller inget. På senare tid har dock Datainspektionen 
skärpt kraven på användning av loggfiler med personrelaterad data och 
detta	med	hänsyn	tagen	till	personuppgiftslagen	(PuL).	I	Aptus	system	
finns det möjlighet att styra hur mycket som ska vara tillgängligt i 
Aptus databaser. 

Hur kan loggar hämtas och sparas?
Som i det flesta passersystem har också Aptus en överordnad pro-
gramvara som har till uppgift att hantera allt som man vill ska ske 
ute	i	anläggningen.	Lika	viktigt	är	det	att	få	in	information	från	
 systemet. Detta kommunikationsutbyte upp och ner pågår ständigt. I 
Aptus system kommunicerar den överordnade programvaran med en 
sk Mastercentral. Alla händelser i systemet registreras i mastern och 
vid förutbestämda intervall hämtar programvaran den uppdaterade 
 informationen.

Självklart kan man även utanför dessa intervall kontakta mastern och 
hämta hem senaste information. Information lagras i masterenheten 
och även i underliggande slavenheter och vid ett kommunikations-
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avbrott kan anläggningen fungera autonomt utan tillgång till den 
överordnade programvaran. När kommunikationen är tillbaka 
 syn kroniseras alla förändringar såväl uppåt som neråt.

För att säkerställa funktion i Aptussystemet är det naturligt att också 
med jämna intervall göra en säkerhetskopia av databasen.

Hur lång tid tar det för en verksamhet att  
bli operativ med ett nytt elektroniskt lås?
Om man utgår ifrån testinstallationen på KTH så bedömer Aptus att 
den normalt görs på 1,5 timmar (2 personer). Detta förutsätter att alla 
förutsättningar som behövs finns på plats det vill säga tillgång till 
230V och bredbandstjänst samt att den centrala mjukvaran redan är 
 etablerad.

Vad kostar låset  
(livscykelkostnad, lås, nyckelämne, service och underhåll)?
När det gäller system och utrustning som installerades på KTH så 
 tillämpar Aptus stafflade priser. Ju fler ”paket” man köper ju billiga re 
blir det. Paketet som sitter just nu på KTH kostar i hårdvara 11 800 
kr ex moms. Detta rekommenderade pris baseras på 1–30 paket. Köper 
man	101	paket	eller	fler	är	det	rekommenderade	priset	8	700	kr	ex	
moms. Till detta tillkommer naturligtvis kostnader för installation 
från installa tören. Mjukvaror för administration köps separat, alter-
nativt hyrs av Aptus via Service och Supportavtal. Dessa mjukvaror är 
 grunden för all funktion och är även gemensamma för alla lägenhets-
installationer som kan komma i fråga.

Om man servar låsmotorn varje år (likvärdigt serviceintervall som för 
traditionella lås) skulle man kunna uppskatta livslängden till ca 20 
år (+- 5 år) lite beroende på användningsgrad. Produkten är testad för 
att klara längre livslängd än så men Aptus har valt att sätta 20 år som 
minimigräns. 

Dörrbladsläsaren är utrustad med beröringsfri lästeknik vilket inne-
bär att de inte utsätts för något fysiskt slitage vid användandet. De 
har  heller inte några rörliga delar utan enbart väl kapslad elektronik. 
Läsarna	har	därför	en	mycket	lång	livslängd.

Övriga funktioner?
I testanläggningen på KTH valde Aptus att även inkludera funktioner 
som inte efterfrågades i testet, och som ger extra funktioner som kan 
vara praktiska i äldreomsorgen.

Aptus har en applikation som heter Kvarbo Portal. Tanken med den 
är att erbjuda äldre att kunna bo kvar i sin lägenhet så länge som det 
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är praktiskt möjligt. I lägenheten installeras givare som registrerar 
rörelser. I mjukvaran kan villkor ställas in som måste bli uppfyllda för 
att systemet ska aktivera ett larm. Ett typiskt larm kan vara att man 
inte har rört sig i lägenheten under en tid som man normalt skulle ha 
rört sig, exempelvis vid lunchtid. Om man vill kan man då som  anhörig/
vårdgivare få ta del av detta larm i form av sms eller e-post. Som 
 anhörig har man också möjlighet att via Kvarbo Portal följa aktivite-
ten i lägenheten men även se när vårdgivare varit där och besökt den 
 anhörige.

Till systemet kan också andra sensorer adderas, såsom sänglarm, larm-
knappar (via tredjepartsprodukt), brandvarnare, fuktgivare m.m. Har 
bostadsbolaget en generell policy att även utöva mätning och debite-
ring av förbrukad energi, vatten etc är detta också funktioner som kan 
anslutas mot systemet.

Uppfylls SFF tekniska rekommendationer?
Ja. APTUSs lås är snarast att betraktas mer som ett elektroniskt än 
mekaniskt lås, även om låset går att använda med en traditionell 
metallnyckel. Därför signalerar låset optiskt grön signal för öppet och 
en blinkande signal för stängt förhållande. 

Övriga kommentarer från tillverkaren
I testinstallationen har Aptus utnyttjat möjligheten att fjärrsuppor-
tera dörren. Det betyder att det går att göra förändringar i den lokala 
centralenheten på distans. Aptus centralenhet är utrustad med ett 
IP-gränssnitt som möjliggör anslutning direkt till en bredbandstjänst. 
Till exempel kan ett jourteam tilldelas behörighet att öppna en ansluten 
lägenhet. Via mjukvaran KvarboPortal kan man också konstatera att 
besök med aktuell bricka verkligen varit på besök.

EXMA
Exma har ett lås som bygger på att man som användare  öppnar 
låskolven med handkraft istället för att använda en motor. Man 
har valt detta för att hålla energiförbrukningen i låset låg och 
därmed kunna driva låsets elektronik enbart med batterier. 
Eftersom man inte använder en motor för att öppna låset, krävs 
det aldrig några höga effekter när låset öppnas eller låses,  vilket 
gör att man kan använda sig av vanliga batterier av den typ 
som kan köpas i vilken matvaruaffär som helst. För att ytter-
ligare spara på energin låter man låset gå ner i vila när det inte 
används. För att ”väcka” låset måste man beröra  låsenheten 
innan	man	kan	låsa	eller	låsa	upp	med	en	låsbricka.	Låset	är	
monterat på dörrbladet och har ingen kontakt i övrigt med 
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 nätverk eller strömförsörjning och lämnar inte heller några monterings-
hål i dörrbladet. Det betyder att det är enkelt att montera och demon-
tera låset. Det kan i princip använda vilken låskista som helst men 
det visade sig att låsförfarandet blev bakvänt med en del låskistor och 
därför måste låskistan ibland bytas om det sitter en ”felaktig” låskista 
i dörren från början. Alla delar sparas vid ett byte och återmonteras vid 
en demontering av låset. Som digital nyckel använder Exma både nyck-
elbricka och mobiltelefon. Med mobiltelefonen används inte bluetooth 
utan Near Field Communication (NFC).

Hur går installationen till?
Exmas lås är tillverkad för att fungera med en låskista med rak regel. 
Vid installation monteras trycke, vred och cylinderring bort. En monte-
ringsplatta sätts på insidan av dörren och en täckplatta med läsare på 
dörrens utsida. De bägge delarna kläms fast på dörren med dörrtrycket 
och cylinderringen. Därefter monteras elektronik och batterier på plats.  
Monteringen avslutas med att den invändiga stålkapslingen skruvas 
fast. Installationen tar i snitt 20 minuter för en installatör.

Hur ser supporten och servicen ut?
Exma är tillverkare av lås och de använder sig av låssmeder som 
 återförsäljare vilket innebär att service och support lämnas av åter-
försäljaren. Med denne kan köparen avtala om den support och service 
som man önskar.

Vem sköter service och underhåll och med vilka intervall?
Återförsäljaren kan träffa avtal med kunden och då sköts underhåll och 
service av återförsäljarens organisation.
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Vilka möjligheter finns att skapa en omedelbar access
rättighet till en larmpatrull (eller annan jourverksamhet)?
Via mobiltelefon kan accessbehörighet delas ut direkt.

Vad kan loggas av accesser?
Alla passager som sker med nyckelbricka eller mobiltelefonen, sparas 
i låset med uppgift om identitet och tid. När mobiltelefonens används 
sparas även uppgifterna i realtid på en webbserver som hanteras av 
vårdbolaget.

Hur kan loggar hämtas och sparas?
Loggar	ligger	i	ett	händelseminne	som	sparar	upp	till	1	000	händelser.	
När man behöver titta på loggen visas ett speciellt kort för läsaren som 
då överför loggen till en handburen PC. Passager gjorda med mobiltele-
fon som nyckel sparas automatiskt i det administrativa programmet.

Vad kostar låset  
(livscykelkostnad, lås, nyckelämne, service och underhåll)?
Priset är ca 6 000 kr exkl. moms, monterat och klart.  Kalkylerat på 
10 års funktionstid med ett batteribyte per år som utförs i samband 
med service av servicestationen kan månadskostnaden uppskattas till 
mellan	60	och	70	kr	per	låsenhet.		Mobiltelefoner	med	NFC-teknik	får	
upphandlas separat men merkostnaden för NFC är försumbar. Program 
med anpassningar till vårdbolaget offereras separat.

Nyckelbrickor kostar ca 50 kr per st.

Övriga funktioner?
När NFC används med mobiltelefon sker en dubbelriktad kommunika-
tion med det administrativa programmet.

Det innebär att administratören kan skriva in text för varje lås som 
visas i telefonen efter en passage. Samtidigt sparas händelsen  (öppning 
/ låsning) med uppgifter om vilken tid, vilket lås och vilken telefon som 
aktiverat låset. Det är då möjligt för administratören att kontrollera att 
alla kunder och lås (till exempel medicinskåp) fått besök enligt schema. 
Det blir alltså möjligt att erhålla larm i programmet om någon person 
inte fått besök eller om medicinskåp inte öppnats.

Om administratören önskar kan systemet kompletteras med kontroll-
punkter i form av ”taggar” som placeras ut i bostäderna. Telefonen visas 
då för ”taggen” som bevis på att ett visst arbete utförts, (exempelvis 
städskåp eller dusch.)
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Vad används för batteri i låset och hur länge räcker det?
Exma använder sig av handkraft för att öppna dörren därför behövs 
inga batterier för att driva en motor. De batterier som används är för 
kommunikationen mellan nyckelbrickan alternativt mobiltelefonen och 
låsenheten.

Är det svårt att byta batteri?
Fyra skruvar och trycke och vred lossas och batterierna tas ur och byts.

Hur hanteras säkerheten?
Exma delar in säkerhet i tre delar:

1. Mekanisk låsning.

2. Elektrisk/elektroniskt skydd.

3. Säkerhet avseende tillverkning av ”nycklar”.

Mekanisk låsning
När det gäller den låsutrustning som monteras i dörren kräver en 
godkänd låsenhet ett godkänt låshus, godkänt slutbleck och godkända 
låscylindrar på ut och insida av dörren (så kallade dubbelcylindrar).

Ett godkänt låshus har alltid rak låsregel som medvetet måste låsas och 
låsas upp med ett helt varvs nyckelvridning.

Exmas lösning bygger på ett låshus med rak låsregel som dock inte 
manövreras med ett helt varvs nyckelvridning utan det räcker med ett 
kvarts	varv.	Låshuset	kan	dock	få	samma	styrka	som	motsvarande	lås	
med ett varvs nyckelvridning.
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Exmas lösning kan inte förses med dubbelcylinder, utan låset skall ha 
ett cylindervred på insidan av dörren, vilket de flesta lägenhetsdörrar 
har idag som standard, vilket innebär att det inte blir någon försämring 
av låsningen utan den bibehåller accepterad standard.

Det är också rekommenderat att cylindervred alltid skall användas 
när man är hemma och dubbelcylinder används endast när lägenheten 
 lämnas tom. I många av dessa dörrar finns då ett extralås (typ till-
hållarlås) som man använder när man lämnar lägenheten.

Elektrisk och elektroniskt skydd
Exma Duo kompletterar låset med ett alternativt elektroniskt sätt att 
låsa respektive låsa upp dörren. Denna elektronik är byggd för att inte 
kunna manipuleras från dörrens utsida. Vare sig genom kablar, elek-
triska störpulser eller mekanisk chock. Dessutom har hänsyn tagits till 
de försäkringskrav som finns för elektromekanisk låsning som säger att 
en röd indikering skall visas när låset är låst. Det vill säga den person 
som låser skall kunna se att låsningen har fullföljts. Funktionsenheten 
har en inbyggd motor som förhindrar att låset kan manipuleras med 
vibrationer. Enkla spärrmekanismer (av typ solenoider som är elektro-
mageneter) kan påverkas av de vibrationer som uppstår om man till 
exempel slår hårt på dörren eller handtaget.

Säkerhet avseende otillbörlig tillverkning av nycklar 
Exma Duo använder Mifare och NFC som RFID-nycklar. För att skydda 
sig mot kopiering använder Exma en egen kryptering av kodningen 
 vilket innebär att ingen kopia kan tillverkas genom att läsa ut informa-
tion ur befintlig ”nyckel”. NFC användes då låset skall öppnas via tele-
fonen. NFC innebär korta läsavstånd mellan telefon och lås, som inte 
kan avlyssnas och kopieras.

Uppfylls SFF tekniska rekommendationer?
EXMA uppfyller inte alla signaler som anges i RUS 210 (eller SFF 210). 
EXMAs lås är ett mellanting mellan mekaniskt och elektroniskt lås 
och	därför	har	man	uteslutit	sådant	som	betraktats	som	onödigt.	Låset	
manövreras för hand genom att föra handtaget uppåt för låsning och 
nedåt för upplåsning. Det innebär att man inte är i behov av de akus-
tiska	signaler	som	dokumentet	beskriver.	Låset	kräver	av	användaren	
att stå kvar vid dörren och själv göra låsningen. Den akustiska signalen 
är till för att påkalla uppmärksamhet när en person lämnar dörren och 
förväntar sig att den skall låsa.
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PHONIRO
Phoniros lås som är utvecklat i samarbete med 
 Halmstads kommun uppfyller deras kravspecifikationer. 
Låset	är	med	andra	ord	skräddarsytt	för	äldreomsorgens	
behov. Ett krav var bland annat att inget skulle synas på 
lägenhetsdörrens utsida. Det innebär att ingen kan se 
att det bakom dörren finns någon med hjälpbehov. Man 
kan därför inte uppfylla de rekommendationer som RUS 
210 innebär och som säger att det skall visas en röd res-
pektive grön optisk signal för att återkoppla till den som 
öppnar eller låser en dörr vad som händer. Det kan dock 
vara onödigt eftersom låset öppnas med en motor som 
man	tydligt	kan	höra	hur	den	arbetar.	Låset	måste	också	
låsas med en medveten handling. Phoniros lås är också 
utvecklat för att snabbt kunna sättas på plats och lika 
lätt flyttas om behovet av ett sådant lås inte längre före-
kommer. Det görs därför inga ingrepp i dörrbladet vid installationen av 
låset.	Låset	är	utrustat	med	ett	batteri	för	att	klara	motor	och	kommu-
nikation.	Låset	går	ned	i	vila	för	att	spara	energi	när	det	inte	används.	
För att väcka låset knackar man på dörren eller på låscylindern om 
man vill vara diskret. Då ”vaknar” låset och kommunikation kan ske via 
mobilens bluetooth-radio.

Hur går installationen till?
Man skruvar bort vredet på insidan och ersätter det med en fästring. 
Låset	fästes	sedan	på	fästringen.	Monteringen	tar	ca	5	minuter	för	en	
låssmed och 10 minuter för icke erfaren person. 

Hur ser supporten och servicen ut?
Telefonsupport	bankdagar	8.00–17.00.	Vissa	kunder	har	via	tredje-
partsavtal 24/365 support per telefon. Service enligt avtal görs upp med 
respektive kund. Från inskicksservice till på platsen service. Sevice-
behovet har dock varit väldigt lågt. Med start i augusti kommer Phoniro 
att erbjuda 24/365 support med uppgift att bland annat kunna serva 
kunderna med tillfälliga accesser.

Vem sköter service och underhåll och med vilka intervall?
Service sker i samarbete med partners som kan vara kommunens 
vaktmästartjänst eller en lokal låsfirma. Service och kontroll krävs på 
låskontrollen efter 8 000 körningar.
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Vilka möjligheter finns att skapa en omedelbar access
rättighet till en larmpatrull (eller annan jourverksamhet)?
Flera olika möjligheter finns.

1.  Tillfälliga eller nya accesser kan användas i mobiltelefonen. Dessa 
kan användas även utanför mobiltelefontäckning. Utskick av acces-
sen måste göras av godkänd personal. Nycklarna kan delas ut till en 
person eller en grupp av personer.

2.  Tillfälliga eller nya accesser som kräver onlinekoppling. Kan delas ut 
till jourpersonal och vara giltiga över en tid.

3.  Tillfälliga eller nya accesser som kan användas av valfri mobiltelefon 
(patenterat). Under utveckling.

Det går också att bygga strukturen och hierarkin inom en hemtjänst-
grupp på ett sätt som minskar behovet av omedelbara accessrättigheter. 
Phoniro tittar nu (tillsammans med bland annat Uppsala) på att kunna 
använda Rakelsystemet och de handenheter som i första hand ambu-
lanspersonalen använder som en ny nyckel. Ett samarbete som har 
diskuterats ett tag med KBM.

Vad kan loggas av accesser?
Som standard loggas tidpunkt för upplåsning och låsning samt  vilken 
person inom omsorgen som aktiverade låsningen. Upplåsning på 
 traditionellt sätt med mekanisk nyckel registreras ej. Som option för 
anhöriga (och med hänsyn till integriteten hos den äldre) kan öppning 
med personlig fjärrkontroll loggas. En anhörig kan då via ett gränssnitt 
på Internet se om den anhöriga har öppnat dörren. Funktionen är fram-
tagen tillsammans med HI och har så smått börjat att säljas.

Hur kan loggar hämtas och sparas?
Alla	aktiviteter	i	Phoniro	Lock	System	sparas	i	Phoniro	Admin	som	är	
det administrativa gränssnittet. Här kan olika rapporter skrivas ut 
 vilket möjliggör en kvalitetsuppföljning. Phoniro Admin har färdiga 
integreringar mot Tietos verksamhetssystem och planeringssystemet 
TES från STT. Aktiviteter ute på fältet rapporteras in momentant via 
gprs (General Packet Radio Services). Funktionen innebär att man i 
rapportform kan se vilka brukare som har besök just nu. 

Vad kostar låset ?
Pris	från	75	kr/mån	inklusive	support.	För	att	köpa	låset	är	priset	
omkring 3 800 kr.
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Övriga funktioner?
Det finns ett flertal funktioner till Phoniro Lock System som 
ut vecklas under åren. Medicinskåp med digitala lås, integration  mellan 
dörrautomatik och Phoniro Lock, anhöriggränssnitt på Internet, 
Internetbaserad orderhantering för slutkunder. Phoniro Admin 
hanterar förutom digitala nycklar också enkel insatsregistrering, 
RFID-etiketter, Blåtandsetiketter, brukartid kontra beviljad tid och 
tidsbegränsade nycklar.

Vad används för batteri i låset och hur länge räcker det?
Phoniro använder sig av batterier för att öppna dörren med en motor. 
De batterier som används är av typen litium och de kan beställas från 
Phoniro.	Batteriets	livslängd	beräknas	vara	cirka	två	år.	Låset	varnar	
alltid när batteriet behöver bytas.

Är det svårt att byta batteri?
Det är mycket lätt. Drag upp täckkåpan på låsenheten som sitter på 
insidan av dörren, och dragur batterierna. De lossas från sin kontakt 
och ersätts med ett nytt batteripaket.

Uppfylls SFF tekniska rekommendationer?
Nej. Eftersom Phoniro har valt att helt dölja låset för att inte indikera 
att det bor någon bakom denna dörr som är i behov av hjälp, så har man 
inte följt SFFs rekommendationer på utsidan av låset. På insidan visas 
dock optisk röd signal när låset låses.
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TUNSTALL
Tunstalls lås har inte varit med i testen men planeras att testas under 
år	2010.	Låset	öppnas	digitalt	med	en	mobiltelefon	och	har	därmed	
några av de låsegenskaper som Phoniros lås har. På flera sätt liknar 
Tunstalls lösning Phoniros, men en skillnad är att Tunstall använder 
handkraft för att öppna låset medan Phoniro använder en motor. 

Hur går installationen till? 
Befintligt	lås	och	nycklar	används,	Smith	Lock	monteras	som	komple-
ment ”på” befintlig lås.Vid projektets uppstart används vanligtvis lokala 
låssmeder. Vid flytt av lås kan hemtjänsten personalen själva flytta och 
montera upp låsen.

Behöver man göra något ingrepp i  
dörrbladet för att montera låset?
Ingen åverkan görs på dörren.

Hur ser supporten och servicen ut?
Servicecenter nås via 020-nummer, 8.00–16.00, jour övrig tid via samma 
nummer.

Vem sköter service och underhåll och med vilka intervall?
Möjlighet finns till både service på plats och inskicksservice. Enheterna 
kräver ingen regelbunden service.

Vilka möjligheter finns att skapa en omedelbar access
rättighet till en larmpatrull (eller annan jourverksamhet) 
Det finns funktioner i systemet för att omedelbart ge behörighet till 
personal i larmpatrull eller dylikt.

Vad kan loggas av accesser?
In- och utpassage loggas, samt annan vital säkerhetsinformation.

Hur kan loggar hämtas och sparas?
Loggarna	kan	läsas	från	Smith	Locks	webbaserade	mjukvara.

Vad kostar låset? 
Vi	refererar	till	senaste	offentliga	upphandling	där	priset	är	70	kr	per	
lås och månad. I det priset ingår inte installation.
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Övriga funktioner?
Systemet är ett webbaserat system, vilket gör det lättillgängligt och inte 
kräver någon installation på kundens PC-klienter.

•	 Digitala	nycklar	online	och	nedladdning.

•	 Tillfälliga	digitala	nycklar	för	akututryckning.

•	 Mekanisk	öppning	istället	för	elektrisk.

•	 Central	spärrning	av	inloggning	till	programvaran.

•	 Kommunikationen	är	krypterad	mellan	lås,	mobiltelefon	och	det	
administrativa systemet.

•	 Behörigheter	och	uppdatering	av	programvara	hanteras	centralt.

•	 Registrering	av	lås	sker	online	vid	installationstillfälle	av	installatör.

Vilket kommunikationsprotokoll använder ni? 
Kommunikation med låsen sker via Bluetooth, till server sker kommu-
nikation	via	Internet/SSL	(Secure Sockets Layer – en säkerhetsteknik 
som används inom Internet).

Vad används för batteri i låset och hur länge räcker det?
Smith	Lock	använder	sig	av	handkraft	för	att	öppna	dörren	därför	
behövs inga batterier för att driva en motor. De enda batterier som 
krävs är den för kommunikationen mellan mobiltelefonen och lås-
enheten.

Är det svårt att byta batteri?
Nej, två skruvar lossas och batteripaket tas ur.

Hur tilldelas behörigheter till nyckelämnena? 
Behörigheterna delas in i behörighetsgrupper, vilket gör systemet flexi-
belt. Ett lås kan tillhöra flera grupper, vilket gör att rätt person bara 
har tillgång till rätt lås, men samtidigt inte begränsar användningen.

Hur ser er säkerhetslösning ut? Dvs hur undviker  
ni att någon obehörig kan komma åt nyckeln?
Låsöppningsförfarandet	är	skyddat	med	kryptering,	och	bara	giltigt	vid	
den aktuella tidpunkten och för den låsenhet som det genererats för. 

Mobiltelefonerna kan när som helst enkelt spärras från centralt håll, 
det samma gäller för användare i systemet.
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Uppfylls SFF tekniska rekommendationer?
Nej. Här gäller huvudsakligen samma princip som för Phoniros lås, men 
med den skillnaden att det dock finns det en liten lysdiod som syns från 
utsidan på låset.

Närliggande utveckling – NFC-teknik
Alla företag som ingår i det här projektet håller ständigt på att vidare-
utveckla sina produkter. Användningen av NFC är ett sådant exempel. 
NFC står för Near Field Communication och är en radioteknik som 
tagits fram av mobilindustrin. Den härstammar från – och bygger 
vidare på – etablerade tekniker för kontaktlösa kort som t.ex. MIFARE, 
som idag är den dominerande tekniken för passersystem med kontakt-
lösa kort. Alla stora aktörer inom mobilindustrin står bakom NFC, men 
Nokia är idag det enda företag som har en färdig mobiltelefon med NFC 
kommunikation; Nokia 6212. De flesta tillverkare av mobiltelefoner 
väntas dock lansera modeller med NFC inom några år. Utvecklingen 
tycks dock gå långsammare än väntat och Nokia har meddelat att man 
inte kommer att lansera den efterföljare till 6212 som man tidigare 
aviserat: Nokia 6216. Enligt Nokia är man inte nöjd med användarupp-
levelsen och man menar också att kringstrukturen inte finns på plats 
ännu. Man ser dock fortfarande NFC som en intressant teknik ”We felt 
the quality of the consumer experience was not what it needed to be” 
säger Mark Selby på Nokia enligt Nearfieldcommunicationsworld.com 
(http://www.nearfieldcommunicationsworld.com/2010/02/18/32854/  
nokia-confirms-cancellation-of-planned-6216-swp-nfc-phone/).

Värt att notera i sammanhanget är att NFC inte bara kan användas i 
mobiltelefoner utan även i smarta kort och i så kallade USB-donglar. 

Det svenska forskningsinstitutet SICS har knoppat av ett bolag som 
utvecklar ett passersystem baserat på NFC. Företaget heter Telcred och 
deras system är primärt riktat mot offline-miljöer, dvs situationer där 
det är svårt eller dyrt att koppla upp låset till en central databas. Istäl-
let för fysiska nycklar skapar systemet digitala rättigheter som laddas 
på en NFC-artefakt som kan vara ett kort, en USB-dongel (en krets 
kopplad till en USB-kontakt) eller en mobiltelefon. Företagets metod 
som används vid utfärdandet och verifieringen av de digitala rättig-
heterna ger en mycket hög säkerhet samtidigt som systemet är lätt att 
administrera och anpassa. I figur 1 visas en principiell skiss på hur 
företagets tjänst används i till exempel ett låssystem.
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Telcreds modell för säkerhetshantering med NFC-teknik FIGUR 1

Det är möjligt att det här kommer att kunna utvecklas till en egen del-
tjänst i digitala nyckelhanteringssystem, som kan erbjuda företag som 
är inriktade mot den fysiska låsning, en möjlighet att koncentrera sig 
på sin huvudsakliga verksamhet och ändå kunna erbjuda marknaden 
digitala låssystem. En viktig förutsättning är dock att NFC-tekniken får 
en allmän spridning och tas upp av andra stora aktörer såsom banker 
till exempel.
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Brukartester

Hemtjänstpersonal är den viktigaste målgruppen för de digitala 
 nycklarna inom äldreomsorgen. Det är de som måste bära på flera, 
ibland tunga, nyckelknippen, och det är de som måste ta sig in till 
huvudkontoret för att byta nycklar eller hämta nycklar om det larmar 
någonstans. Det är därför viktigt att få veta hur de upplever de olika 
låsen som har testats här. Vi har låtit ett antal personer ur Haninges 
hemtjänst komma till vårt lab för att göra användartester. 

I testen har hemtjänstpersonal fått testa de fyra lås som monterats upp 
i CHBs lab. En labassistent har instruerat hur de olika låsen fungerar 
och används på fältet, och därefter har försökspersonen fått genomföra 
testet och besvarat de frågor som redovisas i tabell 2. Hemtjänstper-
sonal har kommit i grupper eller en och en för att genomföra testerna. 
(Även efter att denna rapport har blivit överlämnad till Hjälpmedels-
institutet, kommer försök med lås att fortsätta och resultaten kommer 
att kunna läsas och hämtas från CHBs hemsida www.chb.kth.se.)

TABELL 2  Hur hemtjänstpersonal har upplevt de testade låsen

ASSA APTUS EXMA PHONIRO

Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej

Instruktion
Var	det	enkelt	att	lära	 
sig funktionen?

14 0 0 12 2 0 10 3 1 6 7 1

Användning
Är nyckeln lätt  
att använda?

14 0 0 6 7 1 5 8 1 6 7 1

Upplevelse
Kändes den osäker  
att använda?

3 11 0 8 5 1 7 6 1 9 4 1

Preferenser
Föredrar du en  
vanlig nyckel?

1 10 3 6 6 2 6 6 2 6 5 3

Tabell 2 redovisar vad personal som fått möjlighet att jämföra olika lås 
med varandra anser om de olika låsen. Frågorna inriktade sig på två 
huvudkategorier. Den ena som berörde instruktion och användning och 
som på det sättet beskriver hur lätt eller svårt det är att förstå hur en 
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digital nyckel ska användas, men som inte alls tar upp hur det upplevs 
att använda den digitala nyckeln. Den andra kategorin som istället 
berör personalens upplevelse av att använda den digitala nyckeln. 

På frågan om det var lätt att lära sig hur låset fungerar och hur den 
digitala nyckeln används ansåg alla att det var lätt att lära sig hur man 
använder en digital nyckel för lås med enbart en bricka. Då det även 
krävdes att man hanterade låset på ett särskilt sätt för att låsa, var det 
några som tyckte att det blev besvärligare. Så som det är med låset från 
EXMA där man låser med en uppåtriktad rörelse. När det istället hand-
lar om att använda en mobiltelefon blev flera osäkra. Det krävdes mer 
inlärning och träning för att det skulle fungera smidigt, och flera av de 
som ansåg att det var svårt att lära sig PHONIROs lås kommenterade 
att det säkerligen skulle fungera bra om man bara fick träna mer.

När det gäller användningen av digital nyckel och lås så var det ASSAs 
lås som enbart använder en bricka som av alla ansågs vara lätt att 
använda. För APTUS lås blev testen besvärlig eftersom dörrbladet inte 
låg an tillräckligt mot dörrkarmen utan man behövde dra dörrbladet till 
sig för att få en smidig öppning. Det drog ner användarnas bedömning 
på ett sätt som inte det skulle ha gjort med en normal lägenhetsdörr. 
Det fanns dock en viss osäkerhet i användningen genom att det för 
några testpersoner inte fungerade direkt på ett förväntat sätt. Enligt 
APTUS bruksanvisning kan det uppstå en situation där läsaren visar 
grön lysdiod men dörren går ändå inte upp, och låset hackar eller skor-
rar. Det kan bero på att personen som låste dörren tryckte ner hand-
taget. Det gör att låskolven belastas med ett tryck från dörrbladet. 
Låset	tenderade	också	att	låsa	igen	direkt	när	det	hade	öppnat	för	
nyckeln om man var lite fumlig i sin rörelse. Troligen beror även detta 
på att dörrbladet belastade låset. I EXMAs fall var det flera som ansåg 
att både öppning och låsning var besvärlig genom att det krävdes att 
man först berörde låset för att väcka automatiken, sedan hålla brickan 
framför låsets läsare till dess en grön lysdiod började blinka och sedan 
öppna genom att föra ner trycket. Vid låsningen skulle de istället för att 
föra ner trycket dra det uppåt. En rörelse som känns ovan och främ-
mande, i alla fall till en början. Det medförde att låset fick flera av test-
personerna att betrakta användningen som besvärlig, och framförallt 
besvärligare än de övriga låsen. 

På frågan om de kände sig osäkra när de använde den digitala nyckeln 
så var det nästan ingen som kände så i ASSAs fall, medan det var flera 
som kände sig osäkra när de använde de andra tre låsen. Det som gör 
att de andra tre upplevs som osäkra är att de antingen har ett hand-
havande som avviker (EXMA), att låset inte har fungerat som de  väntat 
sig (APTUS) eller att det krävs lite mer träning att hantera själva 
 nyckeln (PHONIRO) än vad de hann få i vårt test.
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Den sista frågan gällde om de skulle föredra en vanlig nyckel framför 
den digitala de provat. Svaren följer i stort sett dem som vi fått vad 
gäller känslan av att känna sig osäker i hanteringen av låsen. Det vill 
säga att nästan alla använder hellre ASSAs låsbricka framför en vanlig 
nyckel, medan för de andra tre låsen så är det ungefär hälften för och 
hälften emot en vanlig nyckel. ASSAs lås upplevs i den här testen som 
lättast och skapar minst osäkerhet. De övriga tre låsen är väldigt jäm-
bördiga. Det är bara själva instruktionsfrågan som varierar mellan dem 
där APTUS ansågs lättas att lära sig av de tre.

Sammanfattning av brukartest
Fjorton personer ur Handens hemtjänst fick prova de fyra olika låsen. 
Själva testen gick ut på att öppna respektive låsa dörren med den 
elektroniska nyckeln. Det var en tydlig samstämmighet bland dem 
som provade låsen där snabbhet och enkelhet premierades. Det inne-
bar att lås som öppnades med bricka eller tag, föredrogs framför att 
öppna med en mobiltelefon. Det lås (EXMA) som låses med en uppåt-
gående rörelse ansågs krångligare än ett lås som bara lät sig öppnas 
och stängas på vanligt sätt, det vill säga genom att även stänga genom 
att trycka trycket nedåt. De bägge lås som öppnas med motor (APTUS 
och  PHONIRO) tar lite lite längre tid att öppna och det kan vara skälet 
till att dessa lås inte ansågs lika attraktivt som det lås som omedel-
bart låste upp eller låste när en tag hölls upp framför läsaren (ASSA). 
Brukar testet utgör ett av de kriterier som bör vara grundvalen för val 
av lås och där de övriga, minst lika viktiga, är:

•	 Hur	ska	låset	användas	(mobilitet	eller	fast	installation)?

•	 Vem	är	köpare?

•	 Finns	det	redan	lås	inom	köparens	organisation?	

•	 Kan	systemet	fungera	i	köparens	administrativa	struktur?

•	 I	vilken	miljö	ska	låset	användas	(spritt	på	stan	eller	i	ett	 
särskilt boende)?

•	 Vad	kostar	låset	under	dess	livslängd?

Under nästa avsnitt ”slutsats” förs ett resonemang kring alla de 
 kriterier som bör utgöra grund för en investering i elektroniska lås.
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Slutsats och reflexion

Fördelarna med elektroniska lås är flera och de tillfaller både vård-
tagarna och vårdgivarna, samt i viss mån fastighetsägare då vården 
bedrivs i flerbostadshus. För vårdpersonalen blir det tryggare att kunna 
visa att man verkligen var där man skulle, eller inte var där man inte 
skulle vara om en stöld eller ett olycksfall inträffar. Man kan alltid visa 
genom loggar för anhöriga att mamma eller pappa har fått det besök 
som denne inte kommer ihåg och kanske klagar över att det uteblivit. 
För vårdtagaren är det en uppenbar fördel att inte behöva lämna ut 
sin vanliga nyckel till en organisation som i sin tur delar ut den till sin 
personal vid olika tillfällen och till olika personer i organisationen. För 
vårdgivaren underlättar de digitala låsen hela nyckelhanteringen; flera 
personer kan samtidigt ha tillträde till samma kund, vid larm behöver 
personalen inte hämta nycklar, arbetsschema och tillträde till en kund 
kan koordineras genom att behörigheter till en kund tilldelas dag för 
dag och därefter blir nyckeln inaktiv. Tappar någon sin nyckel kan den 
lätt göras obrukbar eller blir inom ett par timmar oanvändbar.

De olika låsen har var och ett sin fördel respektive svaghet. De två 
lås som är fast installerade, det vill säga att det krävs att man borrar 
genom dörrbladet och drar en kabel i en karmgenomföring, eller måste 
installera en elanslutning, är naturligtvis svårare att använda för 
kortvariga omsorgsinsatser. Det kan till och med vara tveksamt om det 
lönar sig ens om vårdtagaren kommer att ha flera års omsorg och behov 
av att kunna låta personal komma in i hemmet på ett kontrollerat sätt. 
Däremot om fastighetsägaren planerar att införa elektroniska lås eller 
redan har gjort det, då erbjuder både ASSA och APTUS lösningar enkel-
het genom att det är lätt för en fastighetsförvaltare att hantera nyck-
lar	till	omsorgsgivaren	inom	ramen	för	det	befintliga	systemet.	Låsen	
har möjligheter att kompletteras med andra tjänster som kan göra det 
enklare att vårda en äldre hemma. Det kan dock kräva att fastighetsä-
garen är aktivt intresserad av att erbjuda vård- och omsorgsgivare olika 
tekniska tjänster. Om det är omsorgs- eller vårdgivaren som skall svara 
för de elektroniska låsen är de tre off-line-låsen lättare att inordna i den 
egna strukturen. Det motsvarar vad omsorgsgivarna gör idag när det 
gäller trygghetslarm, det vill säga införskaffar dem och sätter ut dem 
hos vårdtagarna. Däremot kan eller bör de inte själva montera eller 
demontera	låsen.	Låsen	måste	vara	monterade	på	ett	sätt	som	mot-
svarar de krav som försäkringsbolagen kräver för att försäkringarna 
skall gälla. Prissättningen för två av de tre mobila låsen som är baserad 
på en fast månadskostnad är också satt på ett sätt som påminner om 
prissättningen för trygghetslarm. 



Digitala lås

42

Kommuner kommer troligen aldrig att vara kunder för elektroniska 
lås som ska sitta hos vård- och omsorgstagare om priset baseras på en 
engångsinvestering. Om priset däremot sätts som en månadsavgift kan 
mycket väl kommunerna vara kunder. De möjliga kundkategorier för 
elektroniska lås som man kan tänka sig är: kommuner, vårdgivare, fast-
ighetsägare och slutligen privatpersoner själva. Här vore det intressant 
att se en utveckling som innebär att fastighetsföretagen gör en affär av 
att förse vård- och omsorg med teknisk utrustning som behövs för deras 
verksamhet i bostäderna. Fördelarna är att fastighetsägare vet vilka 
tekniska system som förekommer i husen, de får en god kunskap om 
hur många som får vård eller omsorg i sina bostäder och kan använda 
den kunskapen för att undvika att stänga av el eller vatten precis när 
ett intensivt vårdarbete råkar förekomma i bostaden. För lås faller det 
sig också naturligt att ta ett ansvar för att bostäderna är tillgängliga 
för vård och omsorg och för att det på det sättet är lättare att se till att 
låslösningarna även omfattar skalskyddet. Om inte skalskyddet kan 
öppnas med den elektroniska nyckeln har en viktig del av fördelen med 
elektroniska nycklar gått förlorad. I synnerhet gäller detta för perso-
nalen som visserligen har intresse av att kunna visa var de varit och 
när, men om inte skalskyddet finns med i nyckeln, ändå tvingas bära 
på en vanlig nyckel för att komma fram till vård- eller omsorgskundens 
bostad. I takt med att bostadsföretag inför digitala nycklar kommer det 
att bli naturligare och naturligare att vårdgivaren får sin nyckel via 
fastighetsägaren som också kan erbjuda tilläggstjänster som under-
lättar vården i hemmet.

Den brukartest som genomförts visar att personal föredrar enkelhet 
och snabbhet. De har dock fördelar med digitala nycklar som överväger 
de skillnader som kan uppfattas mellan de olika låslösningarna. Det 
är intressant att notera att det lås som har utvecklats i nära samver-
kan med hemtjänstpersonal, ändå inte tilltalade den brukargrupp som 
genomförde testet i den här studien. Det indikerar att testet till viss 
del har handlat om vilket lås man mycket snabbt kunde lära sig att 
hantera	och	lösa	sin	omedelbara	uppgift:	att	öppna	dörren.	Likaså	har	
erfarenheterna från det lås som uppfattades som lite krångligare att 
använda för att det krävde en beröring och ett ovant handgrepp för att 
låsa, bara goda referenser att hänvisa till där låset har använts under 
flera års tid, vilket också gäller för låset som öppnas med mobiltelefo-
nen. Personalens upplevelse av nyttan och möjligheterna med digitala 
lås är i det dagliga arbetet mer komplex än den vi har kunnat åstad-
komma på labet. 

Vilket lås som än väljs så är det viktigt att ge personalen en ordentlig 
genomgång och utbildning i hur låset används. Som utgångspunkt för 
ett val bör man ha det sammanhang som låset skall användas i. De tes-
tade låsen visar att det finns två huvudkategorier att betrakta låsen ur. 
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•	 Fast	installerade	med	möjligheter	till	omfattande	tilläggstjänster	
kopplade till samma system som låset. Dessa system kan erbjuda 
kompletta vårdenheter där det går att hålla koll på aktiviteter, ge 
påminnelser och skicka larm till anhöriga eller larmcentraler.

•	 Mobila	lås	som	är	enkla	att	installera	och	demontera	för	att	flyttas.	
De är billiga men de har inte lika många möjligheter att koppla till 
andra tjänster. De tillägg som främst finns inom den kategorin är 
”ordning och reda”-funktioner såsom att kunna läsa in RFID-enheter 
för att bokföra vad som gjorts, var det gjorts och liknande. Dessa 
tillägg är attraktiva för vårdgivare och kan komma att utvecklas 
alltmer.	Likaså	har	Phoniros	samgående	med	Athena	Nordic	visat	
att det kommer att utvecklas ett stort antal tjänster som kommer att 
vara kopplade till låsen och de behov som omsorgen har.

Den första kategorin kan vara bäst lämpad för större  bostadsföretag 
eller bostadsrättsföreningar som har ett samlat grepp om alla sina 
nycklar. Flera av de fördelar som elektroniska nycklar innebär är 
sådana som även gäller andra grupper än dem som behöver vård eller 
omsorg i sina bostäder. Till exempel barnfamiljer och hushåll som 
 anlitar hemservice för att nämna några.

Den andra kategorin är mer uttalat gjord för att möta vårdgivarnas 
behov av mobilitet, kontroll på vad som utförs och när. Där finns också 
en beredskap att se till att data som samlas in kan transporteras till 
vårdgivarnas egna administrativa system.

Phoniro har ett utvecklat system för att koppla mot Tietos verksam-
hetssystem ProCapita som används av ca 160 av våra 290 kommuner, 
och planeringssystemet TES från STT vilket visar att Phoniro arbetar 
på att möta kundernas behov av sammanhängande arbetsprocess. De 
övriga företagen kan förväntas följa efter, i synnerhet som detta med 
en sammanhängande process är så pass viktigt för en kommun eller 
vårdgivare. Det finns stora vinster att göra på att få ett system som kan 
klara fler uppgifter än bara en. Det här är en så pass viktig fråga när 
det handlar om fördelar och goda effekter som kan erhållas med digitala 
lås att de kommuner eller vårdföretag som planerar att köpa eller hyra 
digitala lås noggrant bör kontrollera hur de egna verksamhets systemen 
kan samverka med låsens administrativa programvara. En sådan 
samverkan bör vara enkel att åstadkomma och innebära att man inte 
behöver underhålla olika databaser för sin personal. 

Frågan om låsen ska synas eller inte från dörrens utsida har diskute-
rats i en aktuell upphandling som gjorts i en kommun. De lås man valde 
vid upphandlingen har en lysdiod som visar att låset är digitalt. Enligt 
den kritik som har framkommit går låsen ”att identifiera utifrån och att 
systemet därmed skulle fungera som ett inbjudningskort för inbrotts-
tjuvar” (Blekinge läns tidning, 5 mars 2010). Enligt Svt Play anser 



Digitala lås

44

även Demensförbundet, Alzheimerförbundet och Anhörigas riksförbund 
att de digitala låsen som monteras på utsidas av de äldres dörrar kan 
 fungera som ”flaggor” för tjuvar och bedragare (Svt Play 3 mars 2010). I 
de användartester vi har gjort med äldre personer som fått prova låsen 
har detta inte varit en avgörande fråga. Det kan dock finnas anledning 
att fundera över huruvida detta är värt att ta med i beaktandet när val 
av lås ska göras. Det kommer sannolikt att dröja innan vi kan se om 
effekten av digitala lås som syns utifrån, också får den effekt som man 
befarar på olika håll. Det är dock ett beklagligt faktum att äldre utsätts 
för bedragare som inte verkar dra sig för att utnyttja äldres situation. 
”En äldre dam i Nynäshamn blev bestulen på kontanter och smycken 
efter att en ung kvinna hade ringt på dörren.” (Nynäshamnsposten 11 
mars 2010), ”Allt fler bedragare lurar äldre” var rubriken på en artikel 
i Svenska Dagbladet den 22 februari 2010, och så vidare. Först om det 
kan upplevas som att digitala lås också innebär bättre övervakning av 
bostaden och den som bor där kan kanske digitala lås som syns utifrån, 
istället uppfattas på det motsatta sättet som en försvårande omständig-
het för en tjuv och bedragare.

Ekonomiska effekter
De ekonomiska effekterna för kommunerna i sista hand och för 
 vård givarna i första hand bedöms vara betydande med de elektroniska 
låsen. Om man utgår från att alla 240 000 personer med hem tjänst 
(Socialstyrelsen,	2007)	har	ett	digitalt	lås,	skulle	detta	kosta	ca	 
18 000 000 kronor per månad i hyra. Detta baseras på den prissätt-
ning som tre av de fem låsleverantörer som studerats här (alltså även 
in	kluderande	Tunstalls	lås)	valt,	vilket	är	ca	70–75	kr/månad	för	ett	
lås om det hyrs. I Sverige har cirka 240 000 personer hemtjänst. Enligt 
Socialstyrelsen hade dessa äldre över 65 år olika insatser av hemtjänst, 
se tabell 3 nedan.

TABELL 3 Bedömning av antal besök/månad hos personer med hemtjänst

Hemtjänst Antal Tim/mån Besök/mån – alla

65–år 240 000

1–9 tim/mån 39,1 % 93 840 1 93 840

10–25 tim/mån 22,6 % 54 240 10 542 400

26–49 tim/mån 18,0 % 43 200 26 1 123 200

50–119 tim/mån 17,2 % 41 280 50 2 064 000

120–199 tim/mån 2,6 % 6 240 120 748 800

200– tim/mån 0,5 % 1 200 200 240 000

Summa besök 4 812 240

Källa: Socialstyrelsen, Lägesrapport 2007.
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Om man tänker sig att hemtjänstpersonal besöker varje person med 
hemtjänst det lägre antalet timmar i varje tidskategori då blir det för 
hela Sverige 4 800 000 timmar per månad. Om man dessutom tänker 
sig att varje timme representerar ett besök och att man med digitala 
nycklar skulle kunna spara en minut per besök samt att varje timme 
kostar 300 kronor, då blir det en besparing på drygt 24 000 000 kronor 
per månad. Vilket väl täcker den kostnad de digitala låsen motsva-
rar. Troligen är det inte heller i den lägre delen av tidsspannet som 
insatserna görs. Sannolikt är det rimligare att tänka sig att det är 
i	mitten	av	tidsspannet.	Lägger	man	dessutom	till	de	utryckningar	
som görs  nattetid och antar att andelen som larmar är lika stor som 
för		Stockholm,	det	vill	säga	ca	17	procent	av	dem	med	trygghetslarm	
(http://trygghetslarm.nu/content/view/177/2/),	motsvarar	det	för	alla	 
160	000	personer	med	trygghetslarm,	drygt	27	000	nattutryckningar	 
per månad. Antag vidare att tidsbesparingen är ca 20 minuter per  
larm, genom att använda digitala lås och att en nattimme kostar ca  
400 kronor, så blir besparingen för hela landet vad gäller nattutryck-
ningar omkring 3 500 000 kronor per månad. Det finns således en 
potential i att använda digitala lås. 

Det finns även andra vinster med digitala lås som inte har tagits med 
i den här grova kalkylen. Till exempel möjligheten att logga när perso-
nen fick besök om det skulle uppstå en diskussion med anhöriga om att 
ingen besökt deras nära, eller att det går att få tidsrapporter i samma 
system vilket också sparar ett moment för personalen. Idag kan det 
göras med andra IT-system och prov har visat att det förbättrar kvali-
teten i hemtjänsten i de kommuner där det prövats. Det bör dock vara 
ett mål att få fram redskap som förenklar personalens dagliga rutiner 
samtidigt som de ökar trygghet för både personal och omsorgskunder.

En noggrannare beräkning av besparingspotentialen och framtagande 
av en affärsmodell som säkerställer att besparingarna kommer att 
hamna rätt, skulle vara en angelägen uppgift att gå vidare med efter 
denna rapport.

Frågetecken
Under våra tester har ett antal frågetecken dykt upp. ASSAs lås har 
inte fungerat som det ska hela tiden och vi har haft flera driftproblem 
samt svårigheter att lägga in nya nycklar. ASSAs lösning bygger på 
en koppling till Manodos SBox och här verkar inte utvecklingen vara 
helt färdig. Trots byten av både lås och SBox har problem kvarstått. 
Det krävs troligen en ny version innan låset kan betraktas som säkert. 
ASSA är dock en stor aktör och väljer man att lösa problemen kommer 
det säkert att bli löst. Frågan kanske är om ASSAs köp av Aptus indike-
rar att man hellre väljer att gå vidare med Aptus lås eftersom låsen på 
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många punkter liknar varandra. Aptus lås är dock i drift på många håll 
och Aptus har en stor erfarenhet av digitala lås för bostäder. Tunstalls 
eventuella patentintrång som hävdas av Megalock Oy i Finland kanske 
inte är riktigt, men innan detta har blivit klarlagt finns det anledning 
att fundera på vad som händer med service och support om det stäm-
mer. Kan det påverka tillgång på framtida support och underhåll eller 
har det ingen betydelse? Tunstall är också en stor aktör och kan säkert 
hitta lösningar om det skulle uppstå problem. Det är dock viktigt att en 
eventuell köpare ändå reflekterar över detta innan avtal skrivs.

Slutligen
Sammanfattningsvis kan man ställa upp de punkter som vi bedömer 
som viktiga att titta på vid val av digitala lås.

•	 Kommer	låset	att	passa	in	i	vårt	verksamhetssystem	eller	måste	vi	
ha en särskild databas för låsen?

•	 Kommer	vi	att	behöva	flytta	låsen	eller	kommer	de	att	vara	en	
 permanent lösning?

•	 Har	vi	andra	behov	som	vi	skulle	behöva	lösa	samtidigt?	 
(Tidrapporter, kontaktbarhet etc)

•	 Behöver	vi	kunna	hantera	jourbesök?	I	så	fall	vad	passar	oss	bäst?

•	 Är	det	viktigt	att	vi	kan	stänga	av	nycklar	snabbt	om	de	kommer	på	
villovägar? Hur snabbt är snabbt i så fall?

•	 Hur	ska	service	skötas?

•	 Vem	ska	underhålla	systemet?

•	 Krävs	det	att	IT-folk	i	vår	organisation	blir	inkopplade?

•	 Vad	kostar	det?

•	 Anser	vi	att	det	är	viktigt	att	låset	inte	syns	på	utsidan?

•	 Är	vi	intresserade	av	att	leverantören	kan	eller	vill	utveckla	fler	
tjänster kring låset?
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Bilaga
APTUS ELEKTRONIK

ASSA ABLOY

EXMA

KABA

PHONIRO

RCO

Inbjudan till utvärdering av elektroniska lås

Bakgrund
Inom äldreomsorgen förekommer stora mängder av nycklar med åt -
följande hanteringssvårigheter och risker för både boende och  personal. 
Allt fler som har anledning att titta på hur man ska hantera säkerhet 
och lås funderar över en lösning med elektroniska lås. Det vill säga lås 
som kan styras vad gäller accessrättighet och accesstidpunkt på ett 
enkelt sätt.

För hemtjänsten är det angeläget att kunna tilldela accessrättig heter till 
personalen med kort varsel eftersom det är stora grupper som  arbetar 
inom hemtjänsten och det därför kan förekomma att någon är borta på 
grund av sjukdom eller andra skäl. Vid sådana tillfällen behöver ofta 
personal omdirigeras för att de äldre ska få den omsorg de behöver. 

Hjälpmedelsinstitutet har givit Skolan för Teknik och hälsa medel för 
att genomföra en test av elektroniska lås för att sedan i en rapport 
kunna informera beslutsfattare om vilka förutsättningar som olika 
fabrikat av elektroniska lås arbetar under och hur de kan medverka till 
att underlätta nyckellogistik och vissa personaladministrativa frågor.

Frågor som vi kommer att ställa oss när vi granskar låsen är:

•	 Hur	går	installationen	till?

•	 Hur	ser	supporten	och	servicen	ut?

•	 Vem	sköter	service	och	underhåll	och	med	vilka	intervall?

•	 Hur	går	avinstallation	till?

•	 Vilka	möjligheter	finns	att	skapa	en	omedelbar	accessrättighet	 
till en larmpatrull (eller annan jourverksamhet)?

•	 Vad	kan	loggas	av	accesser?

•	 Hur	kan	loggar	hämtas	hem	och	sparas?

•	 Hur	kan	loggdata	användas	i	andra	programvaror?

•	 Hur	säkerställs	den	boendes	integritet?

•	 Hur	uppfattar	personalen	hanteringen?

•	 Hur	lång	tid	tar	det	för	en	verksamhet	att	bli	operativ	med	ett	nytt	
elektroniskt lås (installation och inlärning)?
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•	 Vad	kostar	låset	(livscykelkostnad,	lås	nyckelämne,	service	och	
underhåll?

Vi vill med detta brev inbjuda er att medverka i vår test som kommer 
att påbörjas under vecka 25 den 15 juni.

Vi skulle vilja ha er medverkan på följande sätt: 

•	 Ni	ställer	ett	elektroniskt	lås	med	tillhörande	utrustning,	nycklar	
och programvara fritt till vårt förfogande under 6 månader.

•	 Ni	avgör	hur	och	vem	som	ska	installera	låset	i	vår	testlägenhet	på	
KTH Haninge.

•	 Vi	har	testpersoner	i	 form	av	hemtjänstpersonal	från	Haninge	eller	
Huddinge kommun som ni ger den utbildning ni anser att de  behöver.

•	 Ni	installerar	eller	låter	installera	den	programvara	som	behövs	för	
att administrera låset och nycklar i en dator i vårt laboratorium.

•	 Vi	låter	administratörer	inom	hemtjänsten	prova	programvaran	för	
att utfärda nycklar med accessrättigheter enligt ett schema som vi 
har gjort i ordning tillsammans med hemtjänstansvarig personal på 
någon av kommunerna ovan.

•	 Bland	annat	kommer	möjligheter	att	ta	fram	loggdata	och	att	använda	
den i kommunens egna administrativa system att prövas. Här har ni 
möjlighet att medverka tillsammans med IT-ansvarig på kommunen.

•	 Efter	avslutat	test	informeras	ni	om	eventuella	svårigheter	som	har	
inträffat så att ni får möjlighet att korrigera fel som kan ha begåtts 
under själva testet.

•	 När	testet	är	avslutas	återfår	ni	all	er	utrustning.

En rapport kommer att beskriva testet och dess resultat och skickas till 
Hjälpmedelsinstitutet som avgör om de vill publicera rapporten eller 
inte. Vi på KTH har dock rätt att själva publicera våra resultat på det 
sätt som vi gör i liknande sammanhang.

Eftersom inte alla lås kommer att provas på en gång kommer vi att 
sätta upp ett ”körschema” där de olika låsen testas i ordning. Vi räknar 
med att varje lås kommer att testas under en vecka.

Vi hoppas att ni vill vara med i detta test. Eventuella synpunkter 
på testets uppläggning och genomförande kan lämnas till mig som 
 ansvarig för testet på KTH.

Med vänliga hälsningar

Stefan Lundberg, Tekn.Dr
Stefan.lundberg@sth.kth.se
070-495	48	29,	08-790	48	29
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