
  

 
Swedlock ekspanderer videre  
sammen med RCO 
 

 

Swedlock inngår fra og med sommeren 2022 som et selvstendig selskap innen RCO Security 

Group AB. Swedlock har raskt tatt en ledende posisjon innen låssystemer, først og fremst for 

kommuner og andre samfunnsviktige virksomheter. Selskapet har en solid kompetanse innen 

utvikling og produksjon av elektromekaniske låssylindere og digitale låssystemtjenester. 

 

Med digital nøkkelhåndtering fungerer en enkelt nøkkel til mange låser. Det kreves ingen elektrisk 

installasjon, ingen batterier i låsene, ingen nettoppkobling eller tungvint administrering av mekaniske 

nøkler. Ved hjelp av Swedlocks digitale såkalte DUO-låser kan offentlige tjenester enkelt åpne alle 

dørene de trenger for å utføre sin virksomhet, for eksempel innen hjemmetjeneste eller renovasjon. 

Swedlocks innovative digitale låsteknologi er også en integrert del av Smart Passage-tjenesten fra 

SOS Alarm. Gjennom digital autorisasjon og tilgang til eiendommer er redningstjenestens arbeid 

effektivisert og viktig tid kan spares ved innsats.  

 

– For RCO er oppkjøpet strategisk, langsiktig og svært logisk. Et av RCO sine hovedsegmenter er 

offentlig virksomhet, som innbefatter kommuner, regioner og myndigheter. Swedlocks elektroniske 

låssystem, som både er unikt og har internasjonalt potensial, sammen med RCO’ s løsninger innen 

adgangskontrollsystemer og alarmer, skaper en enhetlig løsning og bedre brukeropplevelse for våre 

kunder, sier Fredrik Sidhagen, administrerende direktør i RCO.  

 

– Innen mange bedrifter i samfunnet har man utfordringer med effektivitet, tilgjengelighet og sikkerhet 

som beror på gammeldags nøkkelhåndtering. Med digitale låssystemer kan disse problemene løses. 

Swedlock har levert unike låsløsninger til skandinaviske samfunnsviktige kunder i over 15 år. Vår 

ambisjon om å være den beste leverandøren innen vår nisje økes ytterligere gjennom oppkjøpet, og vi 

ser frem til å kunne fortsette å vokse i vår eksisterende virksomhet og også utvide til nye områder og 

markeder. Vi er veldig glade for å fortsette vår reise sammen med RCO. Gjennom dette blir vi enda 

sterkere, sier Johan Hörberg, administrerende direktør i Swedlock.  

 

 

''Swedlock AB vil fortsette sin virksomhet akkurat som vanlig og fungere som et uavhengig selskap i 

RCO-konsernet. Vi vil bygge videre på vårt eksisterende tilbud og våre eksisterende systemløsninger. 

Det er heller ingen endringer innen vår organisasjon, ledelse eller vår virksomhet generelt. Vårt 

hovedkontor i Halmstad kommer fortsatt til å være navet i selskapet, og det er her vi utvikler og 

produserer våre produkter og tjenester. Våre kunder og leverandører kommer med tiden til å oppleve 

at vi er en del av et sterkere team med større ressurser og flere muligheter», avslutter Johan Hörberg.  

 

RCO-gruppen er på en spennende endringsreise, og oppkjøpet av Swedlock passer godt inn i RCO 

sin vekststrategi og portefølje av fremtidige løsninger for tilgjengelige, sikre og digitale eiendommer.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

 

Fredrik Sidhagen, Administrerende direktør, RCO Security Group AB 

Telefon: 073-633 40 40 

E-post: fredrik.sidhagen@rco.se 

 

Johan Hörberg, Administrerende direktør, Swedlock AB 

Telefon: 0706-20 66 53 

E-post: jh@swedlock.se  

 

 

 

Om RCO Security Group  

 

RCO utvikler, produserer og selger tjenester og produkter innen adgangs-, lås- og sikkerhetssystemer. 

Vårt tilbud karaktiseres av god kvalitet, høy tilgjengelighet og innovasjon. Gjennom nærhet til våre 

kunder skaper vi en trygg, sikker og smidig hverdag – enten du trenger en smart lås eller kodelås ved 

en enkelt dør, eller et stort integrert system for å kontrollere tilgangs- og innbruddsalarmer i flere 

eiendommer spredt over hele landet. RCO gruppen opererer under merkene RCO, Dinbox og Nimly 

og er representert i Sverige, Norge, Danmark og Finland. www.rco.se 

 

Om Swedlock 

 

Swedlocks digitale låssystem er utviklet for bruk i alle typer kommunal drift, andre viktige offentlige 

tjenester og samfunnskritisk infrastruktur. Systemene er tilpasset for bruk i det nordiske klimaet og 

med høye sikkerhetskrav. Swedlocks unike kombinasjon av avanserte digitale systemer i kombinasjon 

med et bredt spekter av elektromekaniske låsløsninger, som DUO lås, gjør det mulig for våre kunder å 

digitalisere nøkkelhåndteringen uavhengig av eksisterende låssystemer og dermed øke effektiviteten, 

sikkerheten og kapasiteten. Produksjon og utvikling av Swedlocks produkter foregår i Sverige ved 

hovedkontoret i Halmstad. 

 

http://www.rco.se/

