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Liten bricka som gör stor skillnad 
Tänk dig en Formel 1-bil, en berg- och 
dalbana, en jetmotor i en rymdfarkost 
eller ett japanskt snabbtåg. Föreställ 
dig vad som skulle kunna hända om 
deras skruvar och muttrar lossnade. 
De världsberömda låsbrickorna från  
Nord-Lock i Jämtland ser till att det inte 
händer. 

Det finns många konstruktioner och 
maskiner i vårt samhälle där det inte får 
finnas minsta risk för lösa skruvar. För 
att undvika att sådana fel leder till all-
varliga olyckor använder sig ingenjörer i 
alla världsdelar av de så kallade låsbrick-
orna som tillverkas på Nord-Locks fabrik i 
Mattmar mellan Östersund och Åre. 
 
Den innovativa designen gör att brickorna 
skapar en killåsningseffekt där de sitter 
under muttrar och skruvhuvuden, och på 

så sätt är det fysiskt omöjligt för ett skruv-
förband att lossna av misstag. 

”Det är häftigt att tänka på hur mycket 
nytta våra brickor gör och att de används 
över hela världen. För att kunna tillverka 
en sådan bricka som man kan lita på till 
hundra procent måste allt vara perfekt i 
produktionen. Kvalitetstänket som finns 
här är otroligt omfattande”, säger Linda 
Jacobsson. 

Hon är född och uppvuxen i den lilla byn 
Mattmar där Nord-Locks fabrik ligger.  
Direkt efter studenten år 2013 fick hon 
jobb som maskinoperatör på limavdel-
ningen. Sedan dess har hon tagit en  
maskiningenjörsexamen på Mittuniver-
sitet, och arbetar nu i labbet på Nord-
Lock där nya produkter utvecklas och en 
mängd tester görs. 

”Jag är intresserad av produktutveckling  
och forskning, så arbetet passar mig  
perfekt. Om man är nyfiken av sig och  
gillar att undersöka hur saker funkar är 
ett teknikyrke ett bra karriärsval. Man 
behöver inte vara jätteduktig på mate-
matik, men så klart inte heller tycka det 
är pest och pina ifall man väljer att satsa 
på en ingenjörsutbildning”

En stor fördel med arbetet på Nord-Lock 
är möjligheten att bo och leva på landet 
med friluftslivet runt husknuten och sam-
tidigt ha ett jobb i internationell miljö. 

”Inte nog med att våra produkter finns 
på massor av häftiga ställen utan jag har 
dessutom kollegor över hela världen.”   

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 200 personer arbetar på Nord-Lock i Mattmar.  
I koncernen Nord-Lock Group finns runt 600 anställda 
globalt. 

MER OM OSS
Nord-Lock Group är global marknadsledare inom inno-
vativa lösningar för att säkra skruvförband. Utöver 
Nord-Lock killåsningsbrickor har vi Superbolt mekaniska 
spännelement, Boltight hydrauliska sträckningsverk-
tyg, och Expander ledaxlar i vårt produktutbud. Våra  
produkter produceras i moderna fabriker i Sverige, Stor-
britannien och USA. Vi har försäljningskontor i alla 
världsdelar. 

EXEMPEL PÅ YRKEN PÅ NORD-LOCK I MATTMAR 
Automationsingenjör, konstruktör, laboratorieingenjör, 
logistiker, maskinoperatör, miljö- och kvalitetsingenjör, 
produktionsingenjör, produktionsutvecklare, service-
tekniker, projektledare   
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