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Trippel i CANT-auktorisation
Trefaldig CANT-auktorisation – Antenn, Kabel-TV och Fiber/LAN – visar på komplett kompe-
tensbredd för att hantera alla typer av kommunikationsnät ämnade att förmedla TV, Internet och
telefon till hushållen. 

TEXT: HENRIK ZEINOW

CANT-auktorisationen har under sin 32-åriga historia
genomgått en avsevärd utveckling. Inledningsvis gällde
den hantering av centralantenner. Idag finns i dag 

tre olika versioner, nämligen Antenn, Kabel-TV och Fiber/
LAN. För var och en finns omfattande krav som avser bland 
annat CANT-certifierad personal och innehav av relevanta
mätinstrument. Vanligast är att företag är auktoriserade enligt 
en eller två av auktorisationsvarianter, men några företag som
är riktigt på hugget har sett till att inneha samtliga tre CANT-
auktorisationerna.

Centralradio-Service med säte i Sundbyberg är ett av dessa 
företag som insett värdet av att visa upp sin kompetens inom 
de tre områdena. Just det att på ett sakligt sätt för kunder och
inte minst för presumtiva kunder påvisa sitt kunnande inom 
facket har alltid varit en av grundbultarna för CANT-auktori-
sationen. Ett stort värde ligger i att auktorisationen är bransch-
neutral, dvs någon koppling till viss leverantör eller produkt 
finns inte. Allt bygger på fackmannamässig kompetens. Detta
insåg Centralradio-Service på ett tidigt stadium och har varit 
CANT-auktoriserat sedan auktoriseringen infördes. Redan då
var företaget väl etablerat i branschen. Det startades nämligen 
redan 1964 av Hugo Önnestam. Idag leds verksamheten av 
Bertil Önnestam, som samtidigt är chef för systerföretaget 
ELPA TV & Bredbandsteknik. Båda företagen arbetar huvud-
sakligen inom Storstockholmsområdet och har tillsammans en
personalstyrka på 17 personer.

Bertil berättar att Centralradioservice är verksamt inom alla 
de tre aktuella områdena även om tonvikten ligger på olika
typer av områdes- och fastighetsnät till och i flerbostadshus.
Många fastighetsägare har i sina bestånd såväl kabel-TV-nät 
som LAN – med TP-kablar och/eller fiber. Därför är det själv-
klart viktigt för Centralradio-Service att kunna erbjuda dessa 
kunder installation, service och underhåll oavsett vilken typ av 
kommunikationsnät den enskilda fastigheten har. Här spelar
den dubbla CANT-auktorisationen (Kabel-TV och Fiber/
LAN) en viktig roll när det gäller att marknadsföra företagets
kunnande inom LAN-området. (Att företaget sedan ”urminnes
tider” kan kabel-TV är väl bekant.)

Kraven på driftsäkerhet i näten ökar. Det gäller oavsett 
teknik. Ju fler tjänster som ska transporteras i näten, desto 
viktigare är det att kunderna ständigt har tillgång till dem.
Ändå är det nog så att just TV i kundernas ögon har det största
tillgänglighetskravet. 10 minuters avbrott i en fotbollsmatch, 
nyhetssändning eller melodifestival gillas inte! Om man
däremot måsta vänta en timme eller två med att sända ett mejl
eller betala en räkning så accepteras det lättare. Hur som helst 
– näten ska fungera. För det behövs noggrann skötsel utförd
av kompetenta tekniker. Det är ledstjärnan för Centralradio-
Service. Därför är det naturligt för företaget att förutom vara 
trippel-CANT-auktoriserat också vara ISO 14001-(miljöled-
ningssystem) och ISO 9001-certifierat (kvalitetsledningssys-
tem). Samtidigt är det givetvis viktigt att tala om detta för både 
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nuvarande och presumtiva kunder. Därför inkluderar bolaget 
CANT-auktorisationen på många sätt i sin marknadsföring.
Det syns på brevpapper, hemsidan och framhålls alltid i offer-
ter och påtalas i andra kundkontakter när det lämpar sig.

I Uppsala finns Wikmans El, som i mångt och mycket har 
samma filosofi som sin Sundbybergskollega. En påtaglig skill-
nad finns mellan företagen. Wikmans totala verksamhet har
mycket större omfattning, vilket är naturligt eftersom företaget 
är en fullsortimentselinstallatör med totalt 45 anställda. Sex av 
dessa är tekniker inom området som berörs av CANT-aukto-
risationerna. Teknikernas CANT-certifieringar är fördelade 
på två Antenn, två Kabel-TV och två Fiber/LAN. Fredrik 
Lagergren och David Ahlström, som gick EUUs utbildning¹
som ledde fram till Fiber/LAN-certifieringen, tycker båda att 
utbildning var perfekt anpassad för kursdeltagare som hade 
en viss förkunskap och en del erfarenhet. Med lagom grad av 
ansträngning var det möjligt att tillgodogöra sig de omfattande
kurserna och klara av de obligatoriska proven.

I rollen som kabel-TV-installatör är Wikmans den domi-
nerande aktören inom sitt geografiska område, som i stort är
Uppsala län. Företaget har varit CANT-auktoriserat länge och 
såg det som självklart att lägga till Fiber/LAN-varianten så fort 
möjligheten bjöds. Ett tungt vägande skäl i sammanhanget var 
att flera av Wikmans fastighetsägande kunder har såväl kabel-
TV-nät som LAN i sina flerbostadshus och eftersom företaget 
hade LAN-kompetens så var Fiber/LAN-auktorisationen ett 
utmärkt sätt påvisa sin kompetens även inom detta område.

Åke Jalmerud är företagets arbetsledare för service. Han
framhåller den stora fördelen med att CANT-auktorisationen
är branschneutral och önskar att andra branscher skulle kunna 
erbjuda motsvarande i stället för de många företagsknutna 
certifieringarna. Han konstaterar vidare att på en punkt kan 
de förbättra sig, nämligen vad det gäller att marknadsföra sina
CANT-auktorisationer. Det är nog något som förmodligen 
gäller även många andra CANT-auktoriserade företag. Här 
finns hjälp att få från CANT centralt. Bland annat finns en

mycket användbar samlings-/offerttmapp med kortfattad infor-
mation om CANT och CANT-auktorisationerna.

I Blekinge hittar vi ett exempel inte bara på trippelaukto-
risation utan även trippelcertifiering. Ola Möller är CANT-
certifierad enligt Antenn, Kabel-TV och Fiber/LAN. Ola utför 
sin dagliga gärning i Olofström Kraft, som är ett kommunalt 
bolag med många strängar på sin lyra. Bland annat erbjuder
man invånarna i kommunen TV, Internet och telefon via olika 
typer av nät. När kabel-TV-nätet, som visserligen når de flesta 
hushållen, inte räcker till används koppar och fiber med andra 
tekniker. Även detta typiska nät- och operatörsbolag har god 
nytta av CANT-auktorisationen. I förhandlingar med både
entreprenörer och kunder stärker det förhandlingspositionen.
Ingen behöver tvivla på att det finns kompetens inom företa-
get. Ola och hans kollegor vet vad de pratar om.

Även om det finns klara olikheter mellan företagen har de
några saker gemensamt. Det gäller bland annat synen på kom-
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munikationsnät för att nå
hushåll med tjänster som 
TV, Internet och telefon. 
Man måste använda de 
typer av nät som är bäst 
lämpade i varje enskild 
situation och ha personal
som har goda kunskaper 
att sköta näten. För det 
krävs löpande fortbild-
ning och breddning av 
kompetenser.

_______________________________
¹ Information om kurser som leder fram till Fiber/LAN-

certifiering finns på www.euu.se
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