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Ledare 

Entreprenörer och säkra
branschfakta välkomnas

Säkerhetsmarknaden 

Branschomsättning – inget svar
på säkerhetsmarknadens storlek 

Produktnyheter

Diskret smart kamera som hör och ser

Internationella nyheter

Vanderbilt får ny ägare

Säkerhetsevent

Skyddgolfen Detektor Open 
– årets säkraste event

Företag & affärer

Nordic Level förvärvar Estate-bolag
– ökar omsättningen med 140 miljoner

MARKNADS- 
TRENDERNA 2021
SPECIALTEMA 1:

VIDEOÖVERVAKNING 

SPECIALTEMA 2:

ID-HANTERING & PASSERKONTROLL

– kundnytta bortom säkerhet

– mobilitet, molnet, cybersäkert & beröringsfritt
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Kortet som Nexus levererar till Electrolux har RFID-teknologi och är utformat för 
säker visuell identifi ering. Den nya lösningen och kortet säkrar fysisk passerkontroll 

men hjälper även i digitaliseringsprocessen.

 Stid har en av marknadens bredaste 
utbud av beröringsfria läsare, baserade 
på öppen teknik och som kommunicerar 
via RFID, NFC, HCE och Bluetooth.

Förvärven ska ses mot bakgrund av 
att Primär och Estate konsoliderar 
verksamheten under varumärket 
Primär med fokus på servicesek-
torn.

– Level har stor efterfrågan 
på dessa tjänster från befi ntliga 
kunder och vi ser att marknaden 
utvecklas i rasande fart. Vår plan 
är att etablera en robust plattform 
för expansion inom bevaknings- 
och parkeringsområdet och vi ser 
stor potential i verksamheterna 
för att såväl komplettera befi ntlig 
verksamhet som att bygga vidare 
på, kommenterar Jesper Arkinger 
vd, för Level Security.

– Vi är övertygade om att 
bolagen kommer passa väl in i vår 
kultur och att vi har rätt kompe-
tens och erfarenhet att syresätta 
bolagen med, tillägger han.

Omsätter 140 miljoner
Estate Bevakning är ett av länssty-

relsen auktoriserat bevakningsfö-
retag och har bedrivit bevaknings-
verksamhet sedan 2009. Estate 
Parkering grundades redan 2006 
och bolagen har idag primärt fokus 
på Stockholms län med cirka 250 
medarbetare. Bolagens omsätt-
ning 2020 uppgick till cirka 140 
miljoner kronor med lönsamhet. 
Bolagen blir nu en del av Nordic 
Level Group som efter förvär-
ven omsätter cirka 200 miljoner 
kronor och sysselsätter cirka 300 
medarbetare.

Renodling av verksamheten
Utöver nya kompetenta medar-
betare tillför verksamheterna en 
ny intressant kundgrupp som 
ger möjligheter att nå ut till nya 
marknader som passar väl med 
Levels visioner, menar Linda 
Aidanpää Baronnet, vd Estate 
Group Sverige.

– Det känns väldigt bra och 

naturligt att lämna över verksam-
heterna i trygga händer hos Level. 
I Level får våra medarbetare och 
kunder en renodlad säkerhetsleve-
rantör som tillför såväl strategisk 
och operativ kompetens och 
erfarenhet. Detta ger bolagen en 
trygghet och en god möjlighet att 
utvecklas och ta nästa steg, säger 
hon.

– Vi avyttrar bolagen som en 
naturlig del i vår egen utveckling 
då vi väljer att samla våra bolag 
under varumärket Primär och 
fokusera på våra kärntjänster. Vi 
ser fram emot att samarbeta med 
Level som fortsättningsvis kan 
komplettera vår leverans när kun-
derna har behov av säkerhetsrela-
terade tjänster, summerar Linda 
Aidanpää Baronnet sin kommen-
tar kring avyttringen.

Start på en ny fas
Th omas Lundin, styrelseord-
förande i Nordic Level Group, 
menar att säkerhetsföretaget tar en 
bredare roll på marknaden med 
ett starkare erbjudande.

– Vi följer vår vision att eta-

blera en kvalitativt och erfaren-
hetsmässigt oslagbar leverantör av 
säkerhetstjänster på den skandina-
viska marknaden, säger han.

− Förvärv av kompletterande 
verksamheter har sedan starten 
varit en grundläggande del av 
Levels tillväxtstrategi. Vår tillväxt 
har i grunden byggts organiskt 
parallellt med tidigare strategiska 
förvärv. Dessa två förvärv är av 
lite större dignitet och starten på 
nästa fas i koncernens utveckling, 
konkluderar Th omas Lundin.

företag & affärer Nyheterna kommer från www.securityworldmarket.com 

Säkerhetsföretaget Nordic Level Group har genomfört 
ytterligare ett strategiskt förvärv då man från och 
med den 9 mars tog över bolagen Estate Bevakning 
AB och Estate Parkering AB.

Nordic Level förvärvar Estate-bolag 

Förvärven av Estate Bevakning och 
Estate Parkering är starten på nästa fas i 
Level-koncernens utveckling, menar Le-
vels styrelseordförande Thomas Lundin.

Nexus Smart ID säkrar Electrolux-anställdas identiteter
Electrolux har valt Nexus för att 
framtidssäkra och eff ektivisera 
korthanteringen för anställda. 
Målsättningen är att lösningen 
ska inkludera anställda och 
konsulter vid Electrolux globala 
anläggningar.

Kortet har RFID-teknologi 
och är utformat för säker visuell 
identifi ering. 

Electrolux valde Nexus Go 
Cards, en innovativ molntjänst 

med många funktioner för att 
eff ektivisera och säkra processer 
för varje enskild del av koncer-
nen. Viktig funktionalitet är att 
få kontroll på godkännanden för 
inköp, frakter och registreringar 
samt givetvis att säkerställa att 
anställda har rätt behörigheter.

– Jag är glad att se att vår 
investering i teknik lönar sig i 
ökad användarupplevelse, auto-
matisering och styrning. Bästa 

beviset är när globalt ledande 
företag som Electrolux går ige-
nom smidig ombordstigning i vår 
tjänst, och får värde i kostnadsef-
fektivitet och förbättrad säkerhet, 
kommenterade Magnus Malm-
ström, som var CEO för Nexus 
när ordern tecknades.

Stid Security tecknar avtal med Elektroskandia
Den franska kortläsartillverkaren 
Stid Security gör en satsning på 
Norden och har nu ett avtal med 
Elektroskandia om distribution av 
sina produkter i Sverige.

Robert Jansson, Stids försälj-
ningsdirektör i Norden och Östeu-
ropa, är mycket nöjd över avtalet 
med Elektroskandia.

– I stort sett samtliga produkter 
från vårt sortiment fi nns hos Elek-
troskandia och vi är mycket nöjda 

över att ha fått till samarbetet med 
Elektroskandia, som är en av de 
ledande säkerhetsdistributörerna i 
Sverige, säger han.

När Robert Jansson ombeds 
att beskriva vad Stid Securitys va-
rumärke står för lyfter han fram 
säkerheten, uppgraderbarheten 
och ”innovativ design”.

– Skalbarhet och moduläritet 
är också viktiga egenskaper. Van-
dalsäkerhet är en annan viktig 

usp, säger han.
Elektroskandia är Sveriges 

ledande el-teknikgrossist, med en 
omsättning på över 6 miljarder 
kronor. Avtalet med Stid Security 
är ännu ett led i expansionen inom 
det starkt växande aff ärsområdet 
säkerhet, enligt Christer de Wahl
sälj- och marknadschef på Elek-
troskandia Säkerhet, som ser fram 
mot samarbetet med Stid Security.

– Att Stid Security väljer 

Elektroskandia som distributör 
för den svenska marknaden känns 
otroligt spännande, säger han i en 
kommentar.

 Stid har en av marknadens bredaste 

Vår senaste nyhet LockR Cylinder är lösningen som passar 
alla dörrar och ersätter hela nyckelknippan. 
Tack vare den elektroniskt programmerade tagen styrs och 
hanteras behörigheter på ett effektivt sätt samtidigt 
som den ger tillgång till relevant information om in- 
och utpasseringen. Ett smart val som leder till minskad 
administration och lägre kostnader. Utan att kompromissa 
på säkerhet och kvalitet. Det är därför med stolthet vi 
nu välkomnar alla dörrar till vårt passersystem.

LockRCylinder

Nu välkomnar vi alla dörrar 
till vårt passersystem

rco.se
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