
Ett familjeföretag 
genom generationer

som fortsatte på skomakerispåret. Men hur gick 
det då till när företaget omvandlades till att också 
bli ett lås- och säkerhetsföretag? Vi frågar Christer 
Nylund, son till Kjell som idag driver företaget till-
sammans med sin syster.
   - På 70-talet hade Stockholms skomakerier börjat 
inspireras av den Amerikanska skomakarkulturen. 
Man lagade inte bara skor utan sålde dessutom 

nyckelkopior, berättar Christer. Pappa hade börjat 
märka av detta. Han fick fler och fler frågor kring 
huruvida de gjorde nycklar eller inte på företaget. 
Eftersom efterfrågan bevisligen var stor efter nyck-
lar bestämde han sig för att utöka verksamheten.
   Christer berättar om hur missförstånd ofta kan 
uppstå kring Nylunds Lås verksamhet.
   - Det går faktiskt att likna med Gunde Svahn. 
Frågar man barn om vem han är skulle de svara 
programledare när han i själva verket började som 
skidåkare, förklarar Christer. Samma sak gäller 
Nylunds Lås. Känner man inte till dess historia 

  Christer Nylund vid disken
i butiken på Köpmangatan 10.

Nylunds Lås AB är familjeföretaget som gått i tre generationer inom Nylunds-
släkten.  Idag drivs det av syskonen Christer och Christina som fått företaget att expandera 
genom att utveckla lås- och säkerhetsverksamheten. För visste ni att Nylunds Lås i 
grunden är ett skomakeri?

istorien började när Tage Nylund grun-
dade företaget på 30-talet som då gick 
under namnet Nylunds Skomakeri. 
Företaget ärvdes sedan av sonen Kjell H
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eller har följt med ända från början är det inte så 
lätt att veta hur allt startade med en skomakarverk-
samhet. 
   Att föra in nycklar i verksamheten visade sig 
vara en mycket bra affärsidé som senare kom att 
utvecklas ytterligare mot lås- och säkerhetshållet. 
Innan vi går in på den delen av historien ska vi få 
veta hur det gick till när Christer började började 
på företaget.

Möjligheter och utveckling

   När Christer Nylund hade gjort lumpen började 
han fundera mer kring vad han skulle göra med 
sitt liv.
   - Lumpen var en mycket rolig och lärorik tid, sä-
ger Christer. Men precis som studenter känner när 
de går ut skolan gjorde jag efter lumpen, vad hän-
der nu?
   Han hade jobbat på sin pappas företag sporadiskt 
när han var cirka 13-14 år ända till gymnasiet och 
fann det som ett intressant jobb. Nu när lumpen 
var avklarad sökte Christer diverse jobb samt olika 
öppningar in till arbetslivet för att kunna bygga en 
framtida karriär. Efter att ha kollat på en del olika 
alternativ talade han med pappa Kjell som föreslog 
att Christer skulle börja jobba på familjeföretaget. 
Efter att ha diskuterat kring verksamheten kom 
man fram till att en lås- och säkerhetsverksamhet 
utöver nyckeltillverkningen kunde vara en gynn-
sam idé.
   - När jag och pappa hade kommit fram till att in-

förandet av lås- och säkerhetsverksamheten skulle 
ske började vi se efter öppningar till hur målet kun-
de uppnås, berättar Christer. 
För att kunna ha en låsverksamhet krävs olika cer-
tifikat och licenser hos företaget samt en riktig ut-
bildning för den som ska utöva yrket. 
   - Vi bestämde att jag skulle bli den som utveck-
lade verksamheten i företaget. Efter det pluggade 
jag el, mek och svets ett halvår i Sundsvall sedan 
den avgörande låsmedsutbildningen ytterligare ett 
halvår i Eskilstuna, förklarar Christer.
   Det är härifrån Nylunds Lås AB börjar sin historia 
från att bara varit Nylunds Skomakeri. Men hur ser 
dagens läge samt framtiden ut för företaget?
   - Verksamheten rullar på bra och vi får in nya 
jobb hela tiden. Vi har sju anställda som arbetar 
både inne i butiken och ute på fält, berättar Chris-
ter. Framtiden för företaget kommer se ut så att vi 
avvecklar skomakarbiten helt då det står för en så 
pass liten del av omsättningen. Ser man till före-
tagets lås- och säkerhetsverksamhet och i princip 
hela branschen kommer den gå mot en mer elek-
tronik- och teknikinriktad strömning precis som 
samhället i stort, avslutar Christer.
   I buktiken på Köpmangatan 10 är det idag full 
rulle och det kommer det – om vi får gissa – fortsät-
ta vara länge till.

       Precis som 
studenter 
känner när de 
går ut skolan 
gjorde jag 
efter lumpen, 
vad händer 
nu?
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       Uppe till höger: Det är alltid full rulle inne i butiken på 
Köpmangatan 10.
       Nere till höger: Pappa Kjell Nylund lagar skor. Bild tagen 
år 1985.
       Nere till vänster: Den anställe Rickard ”Rille” Näslund 
monterar en dörrautomatik.


