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Dette er Prosero Security Group
Markedsleder innen teknisk sikkerhet
Prosero Security Group er ledende i Europa innenfor 
teknologibasert sikkerhet. Kjernevirksomheten er å 
skape et trygt og åpent samfunn ved å tilby effektive 
kriminalitetsforebyggende tiltak og sikkerhetstiltak. 
Gjennom skreddersydde tekniske sikkerhetsløsninger 
innen låser, alarmer, adgangssystemer, overvåking, 
brannvern og personsikkerhet, spiller Prosero en viktig 
rolle i å forme dagens og morgendagens vellykkede 
sikkerhetsløsninger og er dermed med på å skape et 
tryggere og mer sikkert samfunn.

Grunnlagt av ledende låsesmeder
Konsernet ble grunnlagt i 2017 av åtte ledende 
låsesmed- og sikkerhetsselskaper i Sverige og Norge 
som gikk sammen for å møte markedets økende krav. 
I dag består Prosero av mer enn 65 desentraliserte 
selskaper som betjener over 75 000 kunder over hele 
Nord-Europa.
 

Basert på en desentralisert 
forretningsmodell
Konsernets vellykkede utvikling er drevet av 
Proseros desentraliserte forretningsmodell. 
Modellen distribuerer operasjonell og strategisk 
beslutningstaking til Prosero-selskapene. Viktige 
beslutninger tas lokalt nær virksomheten, kunder 
og ansatte. Dette skaper fleksible bedrifter med 
raskt tempo med og korte beslutninger som raskt 
kan tilpasse seg endrede behov i markedet. Det gir 
mulighet for raskere vekst, større ansvar og nærhet til 
kunden.

Ansatte har store muligheter til å påvirke både 
eget arbeid og bidra til utvikling av virksomheten. 
Proseros ansatte er svært dyktige teknikere med stor 
kunnskap og erfaring fra bransjen, håndverket og de 
nyeste tekniske løsningene. Deres innspill og ideer er 
avgjørende for konsernets videre utvikling.
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Vårt tilbud
Kjernevirksomheten til de tilknyttede selskapene er 
å tilby skreddersydde tekniske sikkerhetsløsninger 
basert påde nyeste produktene og tjenestene. 
Ved å ta ansvar fra prosjektstart til slutt, inkluderer 
Proseros tilbud typisk design, salg og installasjon 
av et komplett system med flere forskjellige typer 
maskinvareelektronikk som låser, sensorer, kameraer, 
batterier og programvare. Leverandøruavhengig 
ekspertise på flere områder og dyp forståelse 
av kundenes behov, gjør at selskapene kan tilby 
skreddersydde sikkerhetsløsninger – grunnlaget 
for å bygge langsiktig samarbeid og tiltrekke lojale, 
tilbakevendende kunder.

Vi har alltid en tett dialog med kunden. Hyppige besøk 
på stedet for oppdraget er grunnleggende for å forstå 
behovet fullt ut og sikre solide og trygge løsninger, 
skreddersydd for å tilpasse hver enkelt kundes behov 
og krav.

For å gi en positiv brukeropplevelse har vi fokus 
på å tilby god støtte etter at installasjonsfasen er 
gjennomført og systemet er satt i drift. Ved å tilby 
serviceavtaler med regelmessige inspeksjoner og 
vedlikehold sikrer Proseros selskaper systemenes 
langsiktige funksjonalitet og bidrar dermed til å 
forlenge forventet levetid på de installerte løsningene.

Våre kunder
Prosero har mer enn 75 000 kunder innenfor store 
leilighetsbygg, bedrifter, offentlige miljøer, sensitiv infrastruktur, 
høysikkerhetsanlegg og personlig sikkerhet. Felles for kundene 
er deres ønske om beskyttelse av personer og eiendom 
samt behovet for å sikre at de rette personene har tilgang, 
og at tilstrekkelige sikringstiltak vedrørende brannsikkerhet, 
evakuering og personsikkerhet blir vurdert.
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Bærekraftsarbeid i Prosero
Alle Prosero-selskaper er ansvarlige for å gjennomgå sin egen  
drift for å skape et sunt arbeidsmiljø og minimere negativ miljø-
påvirkning. 

Med bakgrunn i dette har Prosero som gruppe valgt å fokusere på 
fire av FNs globale mål og formulert ti bærekraftsindikatorer for å 
måle konsernets forbedringer relatert til dette over tid.
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Bærekraftige byer og lokalsamfunn (# 11)

Klimahandlinger (# 13)

Anstendig arbeid og økonomisk vekst (# 8)

Industriinnovasjon og infrastruktur (# 9)

1. Bærekraftige byer og lokalsamfunn (# 11)

Proseros kjernevirksomhet er å skape et trygt og åpent samfunn, 
og tilby de beste sikkerhetsløsningene i dag og i morgen. 
Systemene våre beskytter mennesker og eiendom. Prosero holder 
eiendommer tilgjengelige for alle, gjennom tilgjengelighetsjusteringer 
samtidig som de sikrer at de overholder gjeldende brannvern- og 
evakueringsforskrifter. Sikkerhetsløsningene blir raskt en integrert 
del av boliger, offentlige områder og arbeidsplasser. De er diskret 
integrert i miljøet og skjult til de må gjøres tilgjengelig. De gjør 
hverdagen tryggere og mer behagelig.

Prosero skaper trygghet, både gjennom psykologisk oppfattede 
verdier, som en høyere følelse av trygghet også gjennom fysiske 
verdier ved å bidra til å skape et tryggere samfunn. Ved å gjøre 
hverdagen tryggere, bidrar Prosero Security Group til bærekraftige 
byer og samfunn.

4



  / 5 5 /  prosero.com

2. Klimahandlinger (# 13)

Prosero består i dag av mange desentraliserte selskaper som betjener over  
75 000 kunder på forskjellige steder. Mange av de ansatte bruker kjøretøyet 
som mobilt kontor. Effektiv transport av teknikere og utstyr er nødvendig for å 
kunne tilby tjenester våre. Dette er også Proseros viktigste kilde til CO2utslipp. 
I Proseros organisasjonsmodell er det viktig å være nær kundene. Dette er en 
viktig faktor som minimerer den totale kjørelengden. 

Gjennom flere typer tiltak arbeider alle Prosero-bedrifter aktivt for å redusere  
klima avtrykket sitt. Transport

Resirkuler, reparere og gjenbruke

Prosero bruker mange typer elektroniske produkter som kan 
inneholde verdifulle råvarer og noen ganger miljøskadelige stoffer 
dersom de ikke håndteres på riktig måte. Prosero-bedrifter 
etablerer og følger rutiner for håndtering av disse produktene.

Ødelagte produkter blir enten resirkulert eller reparert og 
gjenbrukt. Resirkulerte materialer som verdifulle metaller kan 
selges til tredjeparter for gjenbruk i nye produkter.

Unnlatelse av å holde installerte systemer i god tilstand kan føre 
til ødelagte produkter og unødvendig ressursforbruk. Ved å 
vedlikeholde og reparere produktene forlenges den forventede 
levetiden til hele sikkerhetssystemet. Prosero-selskaper tilbyr 
alltid langsiktige serviceavtaler som bidrar til mindre sløsing av 
ressurser.

Effektive transport står sentralt i Proseros daglige drift. Både 
personer og produkter skal transporteres. En arbeidsdag for en 
tekniker kan bestå av mange oppdrag på flere forskjellige steder. 
Effektivisering og optimalisering av prosjekter gjennom bruk av 
prosjektprogramvare, og nøye planlegging av materialforbruk 
og arbeidsruter, bidrar til å minimere den totale kjørelengden. 
Samtidig unngås unødvendig transport på grunn av mangel på 
riktig materiell.  

Ved å oppdatere bilparken til mer bærekraftige alternativer, som 
hybride og helelektriske kjøretøy, samt å minimere kjørelengden, 
streber Proseros selskaper for å redusere utslipp av CO2 fra 
transport.

Prosero har lokal tilstedeværelse på over 100 steder i Norden. 
Ved å oppmuntre hvert driftsted til å ta bevisste valg når det 
gjelder forbruksvarer og energikilder, som fossilfrie alternativer, 
reduseres klimaavtrykket.

Energibruk og forbruksvarer



3. Anstendig arbeid og økonomisk vekst (# 8) 

Prosero har over 1100 ansatte som opererer i en desentralisert 
forretningsmodell. Sammen representerer de ansatte og deres sterke 
kompetanse den sanne verdien av Prosero. For å beholde og utvikle 
eksisterende ansatte og tiltrekke seg nye, er det avgjørende at  
Proseroselskapene er attraktive arbeidsgivere.  
 
Gruppen trives med gründerledere, en åpen bedriftskultur og kort beslutningstaking. 
Det fremmer samarbeidsånden, motiverer til videre utvikling og bidrar til økt 
medarbeidertilfredshet. Tilnærmingen har vært vellykket og Prosero-selskaper har svært 
lav personalomsetning.

Prosero Academy og lærlingplasser

Samfunnsansvar

For å støtte videre kompetanseutvikling har Prosero grunnlagt 
Prosero Academy. Gjennom akademiet tilbyr Prosero utdanning 
innen områder som er relevante for Proserogruppens videre 
utvikling.

Kompetanseutvikling er et sentralt tema for de tilknyttede 
selskapenes kontinuerlige konkurranseevne samt de ansattes 
individuelle utvikling og motivasjon. Gjennom samarbeidstiltak 
med skoler og utdanningsinstitusjoner tilbyr Prosero 
attraktive lærlingplasser i hele Norden. Og ved å oppmuntre til 
samarbeid mellom Prosero-bedrifter går vi inn for kontinuerlig 
kunnskapsdeling og kompetanseheving.

Whistle blower-funksjon
Det er viktig at meninger og ideer rundt virksomheten, tilbud 
og arbeidsplassrelaterte problemstillinger kan deles uten frykt 
for gjengjeldelse. Uregelmessigheter innad i virksomhetene kan 
være skadelig for ansatte, virksomhetens utvikling og omdømme. 
Prosero har derfor en bedriftskultur basert på åpenhet, integritet 
og ansvar.

Prosero tilbyr en varslingsfunksjon som beskytter de som uttaler 
seg om feil på arbeidsplassen.

Proseros tilknyttede selskaper er involvert i mange ulike ideelle 
veldedighetsprosjekter som å støtte lokale idrettslag og ungdoms-
arrangementer, gi jobbmuligheter for mennesker med lettere 
funksjonshemminger og tilby både lærlingplasser og praksisplasser. 
Det er viktig både for samfunnet og for de ansatte at de kan føle seg 
stolte over å ha en arbeidsgiver som bidrar til samfunnets beste.  
Noen eksempler er:
• Feronia – støtte til krisesentre for jenter og kvinner
• NM i brannsport – en konkurranse for norske brannmenn. Øker 

fokus på brannsikkerhet med mål om null dødsfall relatert til 
brann innen 2025.
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4. Industriinnovasjon og infrastruktur (# 9)

Låsebransjen har opplevd en rask utvikling det siste tiåret. Bevegelsen mot 
digitale låse og tilgangssystemer har utvidet kompetansebehovet til også 
å omfatte digitale løsninger. For å møte kundenes etterspørsel etter solide 
digitale låseløsninger, har Prosero utviklet en sertifisering for låsesmeder, kalt 
Digital Låssmed®. 

Sertifiserte låsesmeder følger en standardprosedyre når de implementerer digitale låser, 
for å sikre høyeste kvalitet og funksjonalitet. Kunder håndterer alle nøklene sine gjennom 
et smart nettbasert system eller en app. En digital nøkkel kan enkelt omprogrammeres 
eksternt, som forhindrer sløsing med ressurser med å produsere nye nøkler og låser og 
samtidig reduserer behovet for transport.

Ved å utvikle digitale løsninger som øker tilgjengeligheten og minsker reisebehovet, 
gjør Prosero det enklere å levere velfungerende digitale låsesystemer. Dette gir de 
beste forutsetningene for fortsatt digital transformasjon og bidrar til nye industrielle 
innovasjoner.

Proseros' streben etter bærekraft

 

Prosero har til hensikt å øke fokuset på arbeidet med bærekraft. Flere bærekraftsindikatorer er valgt,   
for å spore gruppeforbedringer. 

1 Bærekraftige byer  
og lokalsamfunn (# 11)
1. Antall tilbakevendende kunder
2. Kundetilfredshet

2

3 4

Klimahandlinger (# 13)

Anstendig arbeid og  
økonomisk vekst (# 8)

Industriinnovasjon  
og infrastruktur (# 9)

3. Andel selskaper som resirkulerer
4. Andel firmabiler som er elektriske
5. Andel forbrukt energi som er fossilfri 
6. Antall selskaper med anerkjent sertifiseringer  
    f.eks ISO

7. Personalomsetning
8. Medarbeider- og ledertilfredshet
9. Antall / andel ansatte som deltar i 
Prosero-utdanninger

10. Digital Låssmed – antall nettsteder 



Arbeidsmiljø
Sertifiseringen er ment å bidra til et bedre 
arbeidsmiljø. Hemer Lås & Dørtelefon har 
løpende dialog med sine ansatte og det 
foretas jevnlig medarbeiderundersøkelser. 
Sykefravær følges opp og registreres 
nøye. Sikkerhetskontroll av arbeidsmiljø 
og verneutstyr foretas på årsbasis og 
registrering av eventuelle kjemikalier som 
brukes på arbeidsplassen registreres.

Avfallshåndtering
Hemer Lås & Dørtelefon har et komplett 
system for materialsortering og 
rutiner som er integrert i hver enkelt 
medarbeiders daglige oppgaver. Men 
sertifiseringen innebærer ikke bare 
resirkulering og håndtering av brukte 
gjenstander. Ved kjøp av nye produkter 
skal disse i stor grad være miljøvennlige 
og alt forbruksmateriell på hver lokalitet 
skal være miljømerkede varer. Bruken 
av trykt papir holdes på et minimum, all 
kommunikasjon håndteres digitalt.

Energibruk
Eget energiforbruk overvåkes månedlig 
og kompileres en gang i året. Innføringen 
av elbiler har påvirket og økt det totale 
energiforbruket. Dette gjør det viktig å 
velge ren energi fra en fornybar kilde.

Et godt eksempel

Siden 2017 er Hemer Lås & Dørtelefon A/S sertifisert i henhold til den 
norske nasjonale miljøsertifiseringen, Miljøfyrtårn.  
 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som 
ønsker å minimere sin miljøpåvirkning og dokumentere innsatsen. 
Sertifiseringen fokuserer på flere effektive og lønnsomme 
miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, 
energibruk, innkjøp og transport. Med Miljøfyrtårnsertifikatet er 
bedrifter kvalifisert til å delta i flere anskaffelsesprosesser.

Innkjøpsrutine
En innkjøpsrutine har vært etablert 
som sikrer at miljøspørsmål blir en del 
av innkjøpskriteriene. En kartlegging av 
leverandører og deres miljøpåvirkning 
og arbeid gjennomføres årlig. Hemer 
Lås & Dørtelefon må aktivt søke etter 
og erstatte eller supplere eksisterende 
produktspekter med tilsvarende 
produkter som er mer klima- og 
miljøvennlige. Selskapet bør alltid 
oppmuntre sine partnere til å jobbe på en 
bærekraftig måte.

Transport
Hemer Lås & Dørtelefon har erstattet de 
fleste kjøretøyene med elbiler. I dag er 8 
av 11 kjøretøy elektriske og de tre siste 
kjøretøyene vil snart bli erstattet av elbiler. 
Overgangen til elbiler har krevd noen 
endringer i planleggingen av prosjekter, 
da lading av kjøretøy må være en del av 
den daglige rutinen. 

Effektivisering av prosjekter 
Hemer bruker Probe programvare 
til å planlegge og håndtere oppdrag. 
Gjennom programvaren kan 
ruter planlegges slik at geografisk 
nærliggende prosjekter planlegges 
i sammenheng med hverandre. 
Dette bidrar til å minimere den 
totale kjørelengden samtidig som 
unødvendige transporter unngås.

Det er mange gode initiativ i konsernet. Et av de 
eminente selskapene som har kommet langt med sitt 
bærekraftsprogram og er en inspirasjon og en drivkraft i 
konsernet, er Hemer Lås & Dørtelefon A/S.

Hemer Lås & Dørtelefon var en av de første Prosero-bedriftene som ble sertifisert. 
Selskapet har forpliktet seg til flere handlinger som bør utføres med jevne mellomrom, som 
sikkerhetsinspeksjoner, årlig klima- og miljørapport og etterutdanning av personalet. En 
person får i oppdrag å jobbe kontinuerlig med miljøspørsmål og dokumentasjonen. Hvert 
tredje år gjennomføres en større gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid for å sikre at 
bærekraftskravene oppfylles.

Flere Prosero-bedrifter har fulgt deres gode eksempel, og ønsker å følge etter.

Walking the talk
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