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EN PRODUKT FRÅN

Den 14–16 oktober inbjuder Stockholmsmässan till SKYDD 2014 – Nordens 
största säkerhetsmässa. På plats finns närmare 200 utställare som visar 
det allra senaste inom säkerhet, brand och räddning. Lägg därtill ett 
70-tal kostnadsfria miniseminarier som äger rum på ett flertal scener  
i utställningshallen. Utöver detta finns temaområdet Safe City där besökarna 
via interaktiva skärmar får se hur man löst säkerhetsproblem på allt från 
museum till butiker.           SIDAN 18–33

”Trygghets- 
frågorna kan 
 lyftas mer”

Brotten på Sergels Torg 
– ett stort misslyckande 
Enligt Magnus Lindgren på Tryggare Sverige  
har brottsbekämpningen kring Sergels 
Torg misslyckats. Han får 
medhåll från Maths Eggeby, 
Kulturhusets säkerhetschef.  
             SIDAN 10–11

Ann-Sofie Ljungfeldt,  
säkerhetskonsult      SIDAN 14–15

Åke Andersson,  
SNOS-ordförande                   SIDAN 2

På SKYDD-mässan mottager 
Morgan Johansson (S), justi-
tieutskottets ordförande, den 
15 oktober utmärkelsen ”Årets 
Trygghetsambassadör” av tankesmedjan 
SNOS och SecurityUser.com     SIDAN 33

Morgan  
är årets  
trygghets- 
ambassadör

SIDAN 8–9SIDAN 16

”Inga fler lagar  
– använd de  
som finns”

Dick Malmlund,  
säkerhetskonsult

Lyckad Almedalsdebatt 
Organisationen Säkerhetsbran-
schen inbjöd till debatt under 
Almedalsveckan. Det handlade 
mycket om huruvida säkerhets-
företagen bör avlasta polisen 
från enklare ”icke-polisiära” 
arbetsuppgifter.    SIDAN 6–7

Hej då PAS Card! Hej neXus!

PAS 140820 SecurityUser SV (Nr3 2014)-B

SKYDD 2014
– säkerhet till varje pris
och gratis seminarier!

Svårt att upphandla 
säkerhetstjänster

DI i skottgluggen på 
Trygghetskamerans dag

Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL. Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen.

Nordens  
första kvinnliga  
ASIS-ordförande

   SIDAN 5

SNABBKOLLEN – TRE FRÅGOR OM SÄKERHET TILL RIKSDAGSPARTIERNA .......... SIDAN 2
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Våren och sommaren har verk-
ligen präglats av stundande 
riksdagsval. I den kontexten 
har också trygghetsfrågorna 

lyfts på ett sätt som inte tidigare har 
skett. Det är bra, för det visar att den 
opinionsbildning som SNOS bedriver 
är viktigt. 

”Trygghetskamerans dag” den 29 
april väckte som vanligt starka käns-
lor i både sociala och mer traditionella 
medier. På ledarplats i SvD den 25 april 
skrev exempelvis Sanna Rayman: ”Jag 
muttrade något bistert när jag fick höra 
att det i nästa vecka är ’Trygghetskame-

rans dag’. I dag muttrar jag lite mindre”.  
Hon skrev det med anledning efter att 
Uppdrag granskning hade skildrat 
extremhögern i Sverige och där tagit 
upp en brutal misshandel som utförts 
på ett av Stockholms förortstorg. ”Från-
varon av kamera är det som gör att den 
allvarligt knivhuggne Fidel aldrig kom-
mer att få se männen som misshandlade 
honom fällda” konstaterade hon.

Den 29 april, följde en debatt i 
samma tidning. SNOS-medlemmen 
Leif Svensson, till vardags säkerhets-
chef för Jernhusen, kritiserade där Data-
inspektionen. Han undrade om det är 

en ”större integritetskränkning att en 
brottsling blir filmad på allmän plats 
än att hindra att brottsoffer utsätts för 
allvarliga brott”. 

DI-generaldirektören Kristina Svahn 
Starrsjö svarade att ”Leif Svensson har 
en övertro till övervakningskameror” 
innan SecurityUser.com, SNOS och 
SäkerhetsBranschen gick samman och 
avslutade SvD-debatten genom att kri-
tisera Starrsjö för att hon ”framhåller 
integritetshotet i säkerhetskameror som 
ett större problem än en brottslighet 
som gör människor otrygga på såväl 
arbetsplatser som i offentliga miljöer”.

Därutöver luftades ämnet av Afton-
bladet och en rad andra riks- och lokal-
medier. De sociala medierna gick också 
på högvarv. Trygghetskamerans dag har 
således blivit en trigger till diskussion, 
det är väldigt bra.

Att debatterande politikerna på 
Trygghetskamerans dag – över block-
gränserna – var tydligt införstådda med 
att kameror på allmänna platser är ett 
bra verktyg för brottsbekämpning, är 
också positivt. Det visar att det går att 
lyfta även de trygghetsfrågor som är 
känsliga. Och det ska SecurityUser.com 
och SNOS fortsätta att göra.
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Trygghetsfrågorna  
kan lyftas mer Åke Andersson, ordförande,  

Säkerhet för Näringsliv och Samhälle 

”Trygghetskamerans dag har blivit en  
trigger till diskussion, det är väldigt bra.”

Foto: Jarle N
yttingnes

Vågar du vänta längre?
Byt redan idag till en framtidsäkrad 
larmkommunikation hos Safetel så slipper du 
bekymmer nu när analoga telenätet blir digitalt.

www.safetel.se

Moderaterna

Ja, exempelvis när det gäller 
transporter till och från häkten 
samt bevakning av brottsplatser.

 
Ja, den har inneburit ett antal för-
tydliganden och förenklingar, men 
varje ny lagstiftning utvärderas 
efter ett par år.

Ja, maskeringsförbudet ska prö-
vas, men det kan även finnas pro-
blem med det.

Socialdemokraterna

Ja, transporttjänster eller annan 
typ av manuell patrullering och 
bevakning.

 
 
Nej, den nya lagen är ett steg 
framåt, men S är för ökad kame-
rabevakning på brottsutsatta 
platser.

Ja, S vill ha ett maskeringsförbud 
på matcher.

Bör säkerhetsföretag 
anlitas ännu mer, för 
att avlasta polisen från 
vissa arbetsuppgifter?

En ny kameraövervak-
ningslag trädde i kraft  
förra året. Är ni nöjda 
med den?

Bör vi ha maskerings-
förbud på idrottsare-
nornas läktare?

 
 
 
Bör säkerhetsföretag 
anlitas ännu mer, för 
att avlasta polisen från 
vissa arbetsuppgifter?

 
En ny kameraövervak-
ningslag trädde i kraft  
förra året. Är ni nöjda 
med den?

Bör vi ha maskerings-
förbud på idrottsare-
nornas läktare?

Folkpartiet

Ja, de kan gälla exempelvis trans-
porter samt patrullering och 
bevakning av offentliga platser.

 
Ja, det är en klar förbättring, men 
nu måste den prövas så klart.

 
 
Ja, Fp vill ha ett maskeringsförbud 
på matcher.

 
Miljöpartiet

 Inte när det gäller uppgifter som 
handlar att upprätta lag ordning. 
Väktare har samma befogenhet 
som allmänheten att ingripa vid 
pågående brott. Det räcker.

Nej, MP hade önskat att Datain-
spektionen fick ett tydligare till-
synsansvar. 

 
Nej. Mp ser inget behov av ett 
utökat maskeringsförbud.

Centern

Ja, privata företag kan täcka gruv-
hål, ta hand om misskötta djur 
och under polisen befäl bevaka 
stora evenemang. 

Ja, men vi tillhör de som ville gå 
lite längre i vissa avseenden.

 
 
Vet ej. Vi diskuterar för närva-
rande maskeringsförbud på are-
norna.

Vänsterpartiet

Nej, i samband med denna fråga 
skall man titta på andra statliga 
myndigheter.

 
 
Nej, vi är bland annat kritiska till 
att försvaret och polisen under 
särskilda omständigheter undan-
tas tillståndsplikt.

Nej, V röstade nej till ett införande 
av Lag (2005:900) om förbud 
mot maskering i vissa fall.

Kristdemokraterna

Ja, det är tveksamt om polisen 
receptionstjänster. Även vittnes-
skydd är ett möjligt område för 
säkerhetsföretag.

Vi kommer behöva utvärdera 
lagen framöver och det ska vi 
göra.

 
Ja, men det behövs klargö-
rande för att undvika samma 
problematik som maskerings-
förbudet vid demonstrationer. 
 
Sverigedemokraterna

Kanske, om polisens syften upp-
nås på effektivare genom out-
sourcing kan vi överväga detta 
alternativ.

 
Nej, vi vill göra det lättare att få 
tillstånd för kamerabevakning dit 
allmänheten har tillträde.

 
Ja, SD står bakom ett maske-
ringsförbud.

Inför valet
Så tycker de riksdagspartierna i några trygghetsfrågor?
SecurityUser.com har under året intervjuat samtliga riksdagspartiers företrädare i rätts- och kriminalpolitiska frågor. Baserat på 
dessa vi gjort en liten sammanställning av var de olika partierna står i några trygghetsfrågor som SNOS och SecurityUser.com driver.

Besök vår monter: A06:28

Välkommen till  

AR Media på SKYDD
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Just nu funderar förre 
rikspolischefen Stefan 
Strömberg på vad han ska 
göra åt bluffakturor. Han 
gör det på regeringens 

uppdrag som särskilt tillkallad 
utredare.

Vill man vara elak kan man 
säga att det som polisen inte 
har klarat av de senaste tio åren 

vill justitieministern lösa med 
andra åtgärder, bland annat nya 
lagar. Det borde räcka med de 
som redan finns mot bedrägeri, 
utpressning och ocker.

I direktiven till utredningen 
konstateras inledningsvis att 

”fakturabedrägerier orsakar 
kostnader och andra besvär 
för företagen” samt att det ”kan 
leda till att företagens konkur-
renskraft och tillväxt försäm-
ras”. Detta har företagare känt 
till i årtionden. De har lurats att 
tillsammans betala miljardbe-
lopp för varor och tjänster som 
de aldrig beställt eller fått. De 
hade nog varit glada om polis 
och åklagare tagit problemen 
på allvar redan när bedräge-
rierna tog fart. 
För de flesta företagare är 
det allvarligt att bli av med 
tio tusen kronor och de undrar 
säkert varför det skall behöva ta 
tio år innan någon bryr sig. Man 
behöver inte vänta på motioner 
till riksdagen. Dagstidningar har 
berättat om drabbade människor 
under en följd av år.

Svensk Handel fick i slu-
tet av 1990-talet in rapporter 
om 30-50 falska fakturor i 
månaden. För några år sedan 

låg motsvarande nivå på 
3 000–5 000 i månaden. För 
att varna företagare och även 
andra samlade organisationen 
bedragarna i en lista, som finns 
tillgänglig på internet.

Falska fakturor får alla, före-
tag, privatpersoner, organisa-
tioner, statliga myndigheter, 
kommuner och landsting. En 

del upptäcker det inte, en del 
gör det och alltför många blir 
rädda och betalar. Ja, även poli-
sen har drabbats och betalat.

Ett skäl till utredningen sägs 
vara att det är svårt att bedöma 
hur omfattande problemet är. 
Det är lätt att inse att det är 
omfattande. Det borde räcka. 
Åtgärderna är förmodligen de 
samma om det är stort, större 
eller enormt stort. I dag klaras 
endast 2 procent av faktura-
bedrägerierna upp och bedra-
garna blir dömda i domstol.

I kommittédirektiven står 
också att de här brotten 
kan ingå i den organiserade 
brottsligheten. Det borde inte 
vara någon tveksamhet om 
detta. Bevis finns sedan flera 
år tillbaka.

Myndigheterna kan redan 
idag göra mycket mer för att 
skydda privatpersoner mot 
bedragarna.

Bolagsverket har långsam-
ma och bristfälliga kontroller 
av styrelser. Det gör det lätt för 
bedragarna. Tidigare styrel-
seledamöter finns kvar sedan 
de lämnat eller företaget bytt 
ägare. Och fortfarande hän-
der det att personer placeras 
i styrelser för bluffbolag utan 
att veta om det. Med e-legi-
timation och bank-id borde 
styrelseförändringar kunna 
ske omgående och betydligt 
säkrare. Det är också verkets 
ansvar att få bort systemet 
med så kallade målvakter. 

Bedrägerier i samband med 
telefonabonnemang är ett väx-
ande problem. Post- och Tele-
styrelsen kräver att telefona-
bonnemang skall kunna flyt-
tas inom tre dagar. Skriftliga 
fullmakter har blivit i princip 
omöjliga. Och muntliga full-
makter kontrolleras inte. 

Bedragarna kan mycket enkelt 
kontakta kundens operatör och 
uppge att kunden bett om att 
abonnemanget skall flyttas. 
Detta har i många fall lett till 
att kunden blivit helt utan ett 
abonnemang. För kunder med 
trygghetslarm kan detta innebä-
ra skillnaden mellan liv och död.

Bedragarna hotar gärna med 
Kronofogden. Och redan vid 
ansökan om betalningsföreläg-
gande gör Kronofogden infor-
mationen synlig för alla när 
det gäller företag. För privat-
personer krävs att ärendet skall 
vara behandlat. Ge företagare 
samma rättssäkerhet.

Bedragarna hotar också med 
stämning fast de vet att de inte 
har en chans att vinna. Och de 
kommer heller aldrig till rätte-
gången, om den blir av. Men 
de flesta företagare blir rädda 
för hoten och betalar. Tings-
rätterna måste hitta ett sätt att 
motverka okynnesstämningar. 

Låt konsumentvägledare 
hjälpa även småföretagare som 
drabbas av bluffakturor. Av den 
närmare miljon privata företag 
i Sverige drivs mer än hälften 
som enmansföretag.

De företagarna är lika sår-
bara som privatpersoner.

Det är inte nödvändigt med 
ett års utredande för att skapa 
nya lagar. Redan i direktiven 
finns insikten om problemen. 
Nuvarande lagstiftning räcker. 
Se till att den används och låt 
myndigheterna, inom ramen 
för sina nuvarande uppdrag, 
göra det säkrare för både före-
tagare och privatpersoner.

DICK MALMLUND
SÄKERHETSEXPERT 

Problemet med bluffakturor är stort och regeringen har tillsatt en utredning som ska hitta  
lösningar för att skydda företag och andra organisationer mot den här typen av bedrägerier. 

SNOS vice ordförande Dick Malmlund, säkerhetskonsult som bekämpat den här typen 
av kriminalitet under drygt 20 år, tycker dock att verktygen redan finns, men att de inte 
används som de ska.

Inte fler lagar – använd de som finns!
Dick Malmlund, vice ordförande SNOS, om:

” För de flesta företagare är det all var-
ligt att bli av med tio tusen kronor 
och de undrar säkert varför det skall 
behöva ta tio år innan någon bryr sig. 

” Låt konsumentvägledare hjälpa även 
småföretagare som drabbas av bluff-
fakturor.

”Nuvarande lagstiftning räcker. Se till 
att den används och låt myndigheter-
na, inom ramen för sina nuvarande 
uppdrag, göra det säkrare för både 
företagare och privatpersoner.
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Säkerhetsbranschens debatt blev ett lyckat arrangemang där såväl det politiska etablissemanget som flera intresseorganisationer deltog.  Fr v moderatorn Malou von 
Sivers, Lennart Alexandrie (SNOS), Per Geijer (Svensk Handel), Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), Johan Pehrson (FP), Anna Wallén (S) och rikspolischefen Bengt 
Svenson som i bilden skyms av Björn Eriksson, Säkerhetsbranschens ordförande.

Seminariet om polisens 
effektivitet och säker-
hetsföretagens möjlig-
heter att avlasta poli-

sen lockade närmare 100 åhö-
rare till restaurang Vinägers i 
Visby. Många åhörare fick inte 
ens plats i lokalen men följde 
ändå intresserat debatten från 
gatan utanför restaurangens 
entré. Seminariets huvudfråga 
var hur säkerhetsföretagen på 
olika sätt skulle kunna avlas-
ta polisens från en rad olika 
uppgifter. I den namnkunniga 
panelen fanns Björn Eriksson, 
Säkerhetsbranschens ordfö-
rande, Lennart Alexandrie som 
representerade SecurityUser.
com.com och tankesmedjan 
Säkerhet för Näringsliv och 
Samhälle (SNOS), Per Geijer, 
säkerhetschef på Svensk Han-
del, Magnus Lindgren, gene-
ralsekreterare på Stiftelsen 
Tryggare Sverige, Johan Pehr-
son (fp), Anna Wallén (S), och 
rikspolischefen Bengt Svenson.
Avskurna öron  
Björn Eriksson, Säkerhetsbran-

schen ordförande och före detta 
rikspolischef sparkade igång 
seminariet kraftfullt och med 
hög röst:

– Rågång! Det är vad detta 
handlar om. Under min tid som 
rikspolischef blev jag förund-
rad över att polisen i Norrland 
var tvungen att åka ut och skära 
av öronen från påkörda renar 
bara för att försäkringsbolagen 
krävde detta! Detta är knap-
past ett polisärt arbete, sa han 
och efterlyste tydligare regler 
om vad som egentligen är ett 
polisärt arbete:

– Om man läser vad polisen 
ska göra så står det så här: 

”Fullgöra den verksamhet som 
ankommer på polisen enligt 
särskilda bestämmelser”. Inte 
helt klockrent eller hur? kon-
staterade Björn Eriksson och 
därmed var debatten i full gång.
Stor samstämmighet  
Det stod snabbt klart att det 
rådde en stor enighet i pane-
len kring själva huvudfrågan, 
nämligen att polisen både bör 
och kan släppa ifrån sig en rad 

olika uppgifter till andra priva-
ta aktörer, företrädesvis inom 
säkerhetsbranschen. Det höll 
även Bengt Svenson med om:

– Absolut! Det finns en rad 
saker som polisen skulle kunna 
överlåta till andra aktörer. Det 
kan  exempelvis handla om att 
när polisen omhändertar en för-
rymd mentalpatient. När den 
personen ska återföras till sitt 
behandlingshem så kan själva 
transporten naturligtvis utfö-
ras av privata säkerhetsföretag. 
Däremot vill jag inte se ett sam-
hälle där säkerhetsbranschen 
genomför brottsutredningar, 
det är fråga som måste ligga 
på polisen, det handlar om ren 
myndighetsutövning, sa rikspo-
lischefen Bengt Svenson.

Björn Eriksson replikerade 
och ansåg att det fanns en rad 
andra exempel där polisen 
borde kunna släppa ifrån sig 
uppgifter. Ett exempel kunde 
vara nykterhetskontroller vid 
vägarna:

– Den blåskontrollen kan lika 
gärna utföras av 10 personer 

med adekvat utbildning, alla 
inhyrda från ett eller flera 
säkerhetsföretag. Blir det 
däremot fråga om ett polisärt 
ingripande är det polisens sak 
att agera, ansåg Björn Eriks-
son, som samtidigt tyckte att 
både politiker och polis förföll 
bortse från att det har hänt 
mycket de senaste 30 åren. 

– Tvångs- och våldmonopol 
finns inte längre. Se bara hur 
säkerhetsföretagen idag svarar 
för ordningshållandet i tunnel-
banan där dagliga ingripanden 
med tvångsmedel tillämpas. 
Bristande effektivitet  
Under den borgerliga regering-
ens tid har ca 2800 nya poliser 
anställts. Trots det är brottsupp-
klarningsprocenten låg. När det 
gäller bostadsinbrott är Sverige 
sämst i Norden, med en upp-
klarningsprocent på 4 procent. 
I Finland klarar man upp 25 
procent. Rikspolischefen Bengt 
Svenson viftade emellertid bort 
dessa jämförelser och sa att det 
inte går att dra några slutsatser 
om svensk polis effektivitet på 

grundval av den typen av statis-
tik. Men frågan om den svenska 
polisen effektivitet, eller bris-
tande dito, hängde kvar i luften. 
Lennart Alexandrie, ansvarig 
utgivare för SecurityUser.com. 
och grundare av tankesmed-
jan Säkerhet i Näringsliv och 
Samhälle, SNOS, vände sig till 
direkt till folkpartisten Johan 
Pehrson, panelens enda repre-
sentant för alliansregeringen 
och påpekade:

– Trots att vi hör era ambitio-
ner om att öka polisen effekti-
vitet och antalet poliser i yttre 
tjänst så märker vi inga påtag-
liga skillnader ute i verklighe-
ten! Det finns fortfarande stora 
frågetecken i dagens situation 
där alldeles för få vardagsbrott 
klaras upp. Dessutom har anta-
let åtal sjunkit vilket innebär att 
allt fler brottslingar går fria. Så 
om det inte hjälper att ösa nya 
miljarder över polisen så måste 
vi ju pröva något annat, sa Len-
nart Alexandrie.

– Jag reagerar på att i dessa 
debatter om polisens eventuella 

Säkerhetsbranschen arrangerade ett seminarium i Almedalen om 
säkerhet, polisens effektivitet och säkerhetsföretagens betydelse för 
att öka tryggheten i samhället. Debatten, som leddes av medieprofilen 
Malou von Sivers från TV4 blev stundtals livlig. 
AV TOM VON SIVERS

Säkerhetsbranschens frågor i 
fokus på lyckad Almedalsdebatt
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Björn Eriksson, Säkerhetsbranschens ordförande och före detta rikspolischef 
sparkade igång seminariet på sedvanligt manér, kraftfullt och med hög röst.

bristande effektivitet så får man inte 
glömma fakta och det är att allmän-
heten upplever en högre trygghet idag 
är tidigare. Det är så verkligheten ser 
ut, svarade Johan Pehrson. Men han 
välkommande också debatten om att 
polisen kan bli effektivare och avlastas 
genom att säkerhetsföretag tar över en 
del uppgifter.
Uddlös polissatsning  
Anna Wallén (S), oppositionens repre-
sentant och även ledamot i justitieut-
skottet, var i stort sett mycket överens 
med Johan Pehrson i samtliga frågor. 
Den enda tydliga kritik hon framförde 
var att den borgerliga regeringens sats-
ning på att skapa en vassare svensk polis 
inte var fullt genomtänkt:

– Jag tycker att den här regeringen har 
stirrat sig blinda på att lösningen endast 
låg i att inrätta fler polistjänster, men de 
glömde bort allting annat. Jag tror den 
nya polisorganisationen kommer leda 
till en mer effektiv polis, sa Anna Wal-
lén och underströk:

– Jag anser också att polisen kan släp-
pa ifrån sig uppgifter till säkerhetsbran-
schens företag och dessutom anser jag 
inte att det borde finnas en motsättning 
mellan polisen och säkerhetsbranschens 
ambitioner att arbeta med brottsbe-
kämpning, sa Anna Wallén.

Det var också ett tema som Rapids 
vd Mats B. Adman, från sin publikplats, 
argumenterade för:

– Det är ett faktum att säkerhetsbran-
schens företag bidrar till allt fler brott 
klaras upp. Därmed hjälper vi polisen 
och bidrar till att skapa mer trygghet. 
Men detta samarbete måste kunna 
utvecklas vidare.
Kameror löser många brott 
När frågan om den nya kameralagen 
kom upp i debatten så ansåg Per Geijer 
från Svensk Handel att den i stort sett 

varit bra för organisationens medlems-
företag. Nu kan hela butiksytan filmas 
vilket inte var möjligt förut. Däremot 
var han kritisk till att polisen inte tar 
sitt fulla ansvar när det gäller ordnings-
frågorna. Som exempel lyfte han fram 
kring Sergels Torg:

– Våra medlemmar betalar miljardbe-
lopp i skatt som bland annat går till poli-
sen men ändå tvingas vi själva bekosta 
en stor del av säkerheten kring våra 
butiker. Idag måste vi hyra in säkerhets-
företag för att polisen inte kan garantera 
en tillräcklig trygghet och säkerhet för 
våra kunder och vår personal. Men då 
blir polisens svar att istället dra ned på 
sina egna resurser, det har vi sett på Ser-
gels Torg! Ni släpper ifrån er ert ansvar 
och lägger över det på oss, sa Per Geijer 
med blicken riktad till Bengt Svenson 
som kontrade:

– Det är ju fullkomligt självklart att 
även poliser som alla andra måste ha rätt 
till semester under sommarmånaderna! 
Och vi kan inte sätta vikarier då vilket 
leder det till att vår bevakning under 
juni, juli och augusti blir lägre. Men det 
betyder inte att vi abdikerar från vårt 
uppdrag, svarade Bengt Svenson.
Kameralag kan ses över 
När det gäller den nya kameralagen 
ansåg dock både Björn Eriksson och 
Lennart Alexandrie att de hade allvar-
liga brister. Här fick de ett visst erkän-
nande från Johan Pehrson (fp):

– Det är möjligt att vi behöver skärpa 
den här lagen, sa han.

Polischef Bengt Svenson gjorde 
också ett inspel i frågan om kameror 
och sa:

– Det är helt klart att kameror är till 
stor hjälp för oss när det gäller att klara 
upp brott. Vi har kunnat gripa ligor som 
rest runt på stöldturnéer i landet. De har 
gått att identifiera tack vare kameror.

BÄTTRE SÄKERHET 
FÖR KUNDER OCH 
PERSONAL!

”Med D-Links kompletta 
kameraövervakningslösning 
� ck vi bättre kontroll och säkerhet 
för våra kunder och personal.”
Stephan Johnsson, Hemköp Gustavsberg

D-Link kan hjälpa företag att skapa kostnads-
e� ektiva IP-kameralösningar som skyddar deras 
verksamhet och ger sinnesfrid. Vi har ett 
komplett sortiment av IP-kameror för inomhus- 
och utomhusbruk samt produkter inom 
infrastruktur, switching, trådlöst, videolagring 
och Video Management. 
 
Du får en � exibel lösning som är lätt att 
installera och använda, har hög skalbarhet och 
kapacitet. Med våra nya innovativa Cloud-
baserade IP-kameror kan du också enkelt, 
via en mobiltelefon eller dator, få åtkomst till 
inspelningen och administrera kamerorna var 
du än be� nner dig.

För mer information kontakta:

Geir Simonsen
mob:  +46 (0)706 15 85 56
email:  geir.simonsen@dlink.com 

Eller besök vår hemsida: dlink.com/se

D-View 
Cam–

med varje kamera

Hemköp Hamnen Gustavsberg
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Åke Andersson, ord-
förande för tanke-
smedjan Säkerhet 
för Näringsliv och 

Samhälle (SNOS) öppnade 
med att hälsa alla välkomna. 
Därefter tog Malou von Sivers, 
dagens moderator över takt-
pinnen. Hon kallade upp för-
sta talaren, säkerhetskonsulten 
Dick Malmlund och ome-
delbart sattes tonen för hela 
seminariet. Dick menade att 
lagen är i grunden är ett steg 
i rätt riktning och fastslog att 
fler kameror bevisligen kan 
innebära stora genombrott för 
att samhället och polisen ska 
kunna bekämpa och reda ut 
brott. Vidare förtydligade han 
att kameror har ett stort folk-
ligt stöd, genom att redovisa en 
färsk SIFO-undersökning. 

– Detta till trots sätter kont-
rollmyndigheten Datainspek-
tionen ständigt käppar i hjulet 
genom att överklaga redan 
beslutade kameratillstånd. Där-
med begränsas möjligheten att 
använda kameror.

– Den nya lagen har ett stort 
problem, nämligen verkligheten. 
Den värnar alldels för mycket 

om det juridiska men inte om 
verkligheten, sa Dick Malmlund 
och pekade på några exempel 
där diskussionen om kameror 
fick användas eller inte, ofta 
handlar om att definiera ovä-
sentliga detaljer, exempelvis om 
vad som är att betrakta som en 
butikslokal eller inte!

– En byggmarknad får ha 
kameror inomhus i sin butik. 
Men utomhus i ett inhägnat 
område utan tak, där dyra varor 
säljs, ja där får de plötsligt inte 
använda kameror. Myndighe-
terna (Datainspektionen) tycker 
att detta inte kan räknas som en 
butiksyta. Det här är ju helt galet.

Malou von Sivers spetsade 
till det när hon frågade Dick 
Malmlund om var man bör 
dra gränserna för när den 
enskildes rätt till integritet ska 
väga tyngre än ett eventuellt 
skyddsbehov. 

– Anser du att det är okej att 
ha kameror överallt, även på 
toaletter?

– Jag tycker den frågan är 
fel ställd. Min frågeställning 
blir istället, om det ständigt 
förekommer våldtäkter på 
vissa specifika toaletter, ja då 

är det i så fall okej enligt min 
mening att använda kameror, 
om man kan skydda brottsoffer 
och gripa gärningsmän. Det är  
hur vi hanterar det inspelade  
materialet som borde diskute-
ras. Inte själva kamerorna i sig.
Olika regler skapar problem
Just gränsdragningen mellan 
skyddsbehov och den per-
sonliga integriteten blev även 
fortsättningsvis själva kärn-
frågan på seminariet. De som 
förespråkade kameror hävdade 
att skyddsbehovet måste vägra 
tyngre än det gör idag. Här 
redovisades andra fall där olika 

ägarförhållanden i ett företag 
kan avgöra om kameror får 
användas eller inte:

– På Åhléns i Stockholm är 
det okej att ha kameror för att 
övervaka gångarna bakom buti-
kerna. Men det går inte på NK! 
Skälet är att Åhléns varuhus har 

en enda ägare och NK består 
av flera. Här sätts återigen inte 
skyddsbehovet i centrum. Här 
åberopas istället andra helt ovä-
sentliga saker, dundrade Dick 
Malmlund från scenen.
Kameror bra för handeln
Per Geijer säkerhetschef på 
Svensk Handel följde upp på 
samma tema, nämligen att lagen 
är bra i teorin men tillämpas inte 
på rätt sätt i praktiken. Det finns 
fortfarande alldeles för många 
oklarheter och utrymme för 
olika tolkningar på hur lagen 
ska tillämpas. Svensk Handel 
har 2 000 medlemsföretag på 

sammanlagt 23 000 arbetsplat-
ser, där 300 000 människor är 
verksamma inom parti- och 
detaljhandel. I dessa butiker 
är varuvärdet av snatteribrot-
ten cirka 4 miljarder per år. Per 
Geijer och Svensk Handel vill 
att snatteri ska rubriceras som 

stöld och därmed få en högre 
straffsats. Bland annat före-
slås att ordet snatteri stryks ur 
lagen och ersätts med begreppet 

”ringa stöld”:
– Det är viktigt att få bort 

föreställningen att snatteri bara 
är något oskyldigt brott som 
bara några skolungdomar ägnar 
sig åt då och då. Vi ser istället 
en organiserad brottslighet som 
går från butik till butik och stjäl 
dagligen varor för mycket stora 
belopp, säger Per Geijer.

Inom handeln har kameror 
länge varit ett mycket viktigt 
hjälpmedel i kampen mot snat-
teri och svinn. Men den nya 

Årets upplaga av Trygghetskamerans dag 2014 genomfördes i veckan på Clarion Hotel i Stockholm 
inför 200 besökare. Politikerdebatten blev livlig, även om det fanns en samstämmighet om att det 
finns ett behov av säkerhetskameror för att bekämpa och effektivt kunna utreda brott. Några av 
talarna riktade hård kritik mot Datainspektionen för att de genom överklaganden av beviljade  
tillstånd ofta stoppar möjligheten att använda kameror fullt ut. 
AV TOM VON SIVERS

Hård kritik mot kameralagen 
och Datainspektionen  
på Trygghetskamerans dag

”Det är hur vi hanterar det inspelade 
materialet som borde diskuteras, inte 
kamerorna i sig.                     DICK MALMLUND

Riksdagspartierna fanns på plats, sånär som på Vänsterpartiet som backade ur i sista stund. Fr v Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S), Caroline Szyber (KD),                         Krister Hammarberg (M), Johan Linander (C), Jon Karlfeldt (MP), Johan Pehrson (FP) och Richard Jomshof (SD). De fick sällskap av Dick Malmlund som debatterade för 
SNOS samt polisens representant Patrik Granath.

Dick Malmlund var kritisk mot 
både kameralagen och DI.
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lagen har nu också inneburit 
att handlarna får rätt att filma 
hela butiksytan, inte bara kas-
salinjerna. Men trots dessa lätt-
nader har den nya kameralagen 
inte inneburit någon dramatisk 
ökning i antalet ansökningar 
när det gäller kameratillstånd.

– Det här tolkar jag som att 
de flesta olagliga kameror som 
funnits därute nu blivit lagliga. 
För behovet av kameror är 
minst lika stort som tidigare, 
sa Per Geijer.
Nödvändigt att få filma hela tiden
När Leif Svensson, säkerhets-
chef från Jernhusen klev upp 
på scenen skärptes kritiken mot 
Datainspektionens myndig-
hetsutövning och blev hårdare 
och mer precis. Han öppnade 
sitt anförande med en retorisk 
fråga till publiken:

– Vems integritet är viktigast 
att värna om, brottslingens eller 
brottsoffrets? Jag anser att det 
självklart måste vara brottsoff-
rets. Den synen tycks inte Data-
inspektionen ha, sa Leif Svens-
son och därefter utvecklade han 
sin svidande kritik mot Datain-
spektionen som han ansåg hård-
nackat och envetet stoppat och 
överklagat flera ansökningar 

från Jernhusen. Men på fel och 
obegripliga grunder.

– De kameror som kan höja 
tryggheten för resenärerna på 
Jernhusens tågstationer får vi 
använda som vi behöver. För-
utom att de råder olika regler 
beroende på var i landet vi söker 

tillstånd som beviljats av läns-
styrelser. Leif Svensson menade 
därefter att det finns ett ännu 
värre problem. 

– Vi får inte tillstånd att filma 
och spela in material kontinu-
erligt! Detta stoppas av Datain-
spektionen. De anser att vi bara 
får filma efter att ett brott har 
skett! Det här innebär att kame-
ror i princip blir helt menings-
lösa verktyg, inte minst för alla 
efterföljande brottsutredningar, 
sa Leif Svensson.

Han demonstrerade sedan 
och visade skillnaden mellan 
att använda kameror på det 
sätt Datainspektionen förordar 
och på det sätt som Jernhusen 
önskar. Publiken fick följa en 
misshandel som Jernhusens 
kamera på Stockholms Cen-
tralstation hade fångat. Film-
sekvensen visade en helt snabb, 
plötslig och fullkomligt opro-
vocerad misshandel. En man 
står lutad mot en vägg. Plöts-
ligt tar har sats och utdelar en 
våldsam spark i ryggen på en 
helt oförberedd resenär. Allt är 
över inom loppet av knappt två 
sekunder. Därefter lämnar gär-
ningsmannen lugnt platsen och 
promenerar iväg. Jernhusens 
kameror fångade hela förlop-
pet och gärningsmannen kunde 
senare gripas och lagföras. 
Samma händelse visades men 
då enligt de regler som Data-
inspektionen kräver. Då skulle 

en kamera endast startat efter 
misshandeln redan hade skett. 
På den filmsekvensen syntes 
inget brott överhuvudtaget, bara 
några människor i rörelse. Att 
någon operatör skulle kunna 
ha förutsett denna händelse, 
fokuserat just på den enskilda 

kameran och dessutom hunnit 
trycka på ett överfallslarm för 
att aktivera samma kamera, den 
chansen är närmast obefintlig, 
ansåg Leif Svensson:

– Vi har över hundra kameror 
på Stockholms Centralstation 
och det förstår nog de flesta 
att det är orimligt ha manuell 
övervakning i realtid. Vi vill få 
filma kontinuerligt och därför 
måste lagen och hur den tilläm-
pas ändras, sa Leif Svensson.
DI tolkar bara lagen
Till slut hade kritiken mot 
Datainspektionen blivit så 
pass massiv så att Malou von 
Sivers valde att kalla upp Data-
inspektionens högste ansvarige 
jurist, Niclas Hjertonsson som 
satt bland åhörarna. Han är 
den person som leder Datain-
spektionens övervakning av 
kameralagen. När han grep-
pade mikrofonen hade han en 
hel del att säga:

– För det första så är det vik-
tigt att säga att vårt arbete går ut 
på att väga den enskildes rätt att 
inte bli filmad mot sin egen vilja 
på allmän plats. Samtidigt ska vi 
ta hänsyn till det skyddsintresse 
som finns och som redogörs för 
i tillståndsansökan. Sedan är det 
också viktigt att komma ihåg att 
alla oklarheter som finns i lagen 
måste prövas av en domstol. 

– Därför överklagar vi för att 
vi vill ha glasklara regler om 

vad som gäller i alla dessa fall 
som tas upp här, sa Niclas Hjer-
tonsson inför en uppmärksam 
publik.

När Datainspektionen hade 
redogjort för sin roll som myn-
dighet så var det till slut dags för 
politikerna att inta scenen. Repre-
sentanter från alla riksdagspartier 
radade upp sig på scenen. I det 
stora hela föreföll de över parti-
gränserna ha en positiv samsyn 
på användning av säkerhetska-
meror. Morgan Johansson (S), av 
många tippad som ny justitiemi-
nister om det blir regeringsskifte 
i höst, skilde sig dock från övriga 
när han redovisade sin syn på den 
nya kameralagen.

– Det är ingen hemlighet att 
jag vill gå betydligt längre än 
vad regeringen har gjort, sa han.

Och med det menade han 
att lagen borde vara tydligare 
och mer generös när det gäller 
möjligheten att använda säker-
hetskameror.
Vi kan behöva se över lagen
Kds representant, Caroline 
Szyber, ledamot av justitieut-
skottet idkade viss självkritik:

– Vi har sagt att vi kommer att 
behöva utvärdera lagen framö-
ver och det ska vi göra. Men 
det är viktigt att understryka att 
vi politiker inte kan stifta lagar 
som på detaljnivå reglerar hur 
allting ska tillämpas i praktiken.

Morgan Johansson tyckte, 
kanske inte helt oväntat, att 
detta var en undanflykt:

– Det är fegt att bara över-
låta allt tolkningsansvar på en 
myndighet, naturligtvis kunde 

ju regeringen varit tydligare 
redan från början.

Hans utspel möttes omedel-
bart av mothugg från regering-
ens representanter och plötsligt 
kändes tongångarna välbekan-
ta, precis som de brukar göra 
under ett valår.

Andra intressanta talare var  
Elisabeth Sandberg-Selindh,  
distriktschef vid Göteborgs stads 
bostadsaktiebolag. Hon berät-
tade hur införandet av kameror 
i det oroliga bostadsområdet i 
norra Biskopsgården varit myck-
et framgångsrikt och i princip 
minskad brottsligheten till noll. 
Samma positiva signaler kom 
från Statoils säkerhetschef Tor-
björn Lenstad som redogjorde 
för att införandet av kameror i 
kombination med andra åtgärder 
medverkat till drastisk minsk-
ning av drivmedelsstölder.
Kameror räddar liv
Avslutningsvis fick en av 
åhörarna ordet, nämligen Jan 
Ekström från Trafikenheten på 
Stockholms Läns Landsting. 
Han berättade om hur kameror i 
Stockholms tunnelbana faktiskt 
räddar liv:

– Vi har dessvärre ständigt ett 
problem med självmordsbenäg-
na människor som vill slänga 
sig framför ett framrusande 
tunnelbanetåg. Men många 
av dem har ringt till våra tra-
fikoperatörer och sagt till att 
de tänker genomföra sitt själv-
mord. Då har vi kunnat med 
hjälp av våra kameror flera 
gånger både lyckats identifiera 
personen, tillkalla väktare och 
därmed avstyra flera sannolika 
självmord. Därför kan jag säga 
att våra kameror också räddar  
liv, sa Jan Ekström och möttes  
av applåder från publiken.

Fotnot: 
Det var tredje året i rad som 
Trygghetskamerans dag ägde 
rum och liksom tidigare var 
det tankesmedjan Säkerhet 
för Näringsliv och Samhälle 
(SNOS) samt facktidningen 
SecurityUser.com som stod för 
arrangemanget.

”Det är ingen hemlighet att jag vill gå 
betydligt längre än vad regeringen 
har gjort.                         MORGAN JOHANSSON (S)

Leif Svensson, säkerhetschef, 
Jernhusen.

Elisabeth Sandberg-Selindh 
berättade om hur kameror 
spelade en stor roll när man 
lyckades minska brotts-
ligheten i bostadsområdet 
Biskopsgården.
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Saabs ledningssystem för civil 
säkerhet och övervakning är 
uppbyggt kring ett antal moduler, 
eller funktioner, och anpassas efter 
varje användares förutsättningar 
och behov. Det ger dig som ansvarar 
för att göra allas vår vardag lite 
tryggare precis de verktyg du behöver 
för att inte tvingas kompromissa 
med vare sig säkerheten eller 
effektiviteten när larmet går. 

Med huvudfunktioner som 
kommunikation, beslutsstöd, 
resurshantering, planering och 
omvärldsbevakning har du vad 
som krävs när du som mest 
behöver det. Systemet används idag 
av bland annat Kriminalvården, SOS 
Alarm, Arlanda flygplats, Loomis 
Säkerhetstransporter, Räddnings-
tjänsten samt Georgia Trauma 
Communications Center i USA.

www.saabgroup.com

INGA
KOMPROMISSER.
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Släpp fokus på de kri-
minella och satsa på 
att skapa miljöer som 
inte inbjuder till brott. 

Det har visat sig effektivt när 
det gäller brottsbekämpning i 
andra storstäder. Ett av de tyd-
ligaste exemplen är New York 
där brottsligheten har minskat 
med åttio procent de senaste 
tjugo åren, hävdar Magnus 
Lindgren.

– Vår brottsbekämpning 
kring Plattan har misslyckats. 
Allt finns kvar, buset, knarket 
och kriminaliteten trots ambi-
tioner om att få bort brottslig-
heten och öka tryggheten, säger 
Magnus Lindgren.

Hans råd till rättssamhället 
och inte minst polisen är att 

de ska börja arbeta med nya 
metoder och anlägga ett nytt 
synsätt på brottsbekämpning 
på offentliga platser.

– Brottsbekämpningen på 
Plattan har i 50 år fokuserat på 
social prevention. Det vill säga 
med starkt fokus på de krimi-
nella som grupp och individer. 
Inom detta område har vi i prin-
cip prövat allt. Både mjuka och 
hårda metoder. Men dessvärre 
kan man ju bara konstatera att 
inget av detta har fungerat i 
praktiken. 
Kunskap finns men används inte
Enligt Magnus Lindgren, som 
både är kriminolog, doktor i 
psykologi och tidigare polis, 
finns det tillräckligt mycket 
kunskap om vilka brottsbe-

kämpningsmetoder som fung-
erar och vilka som inte gör 
det. Inte minst gäller det den 
typen kriminalitet som finns 
kring Plattan vid Sergels Torg. 
Problemet är att den kunskapen 
inte används i praktiken. Han 
hänvisar till forskning inom 
både kriminologi och vikti-
mologi. Det sistnämnda är kun-
skap om brottsoffers situation. 
Där finns sedan länge etable-
rade orsakssamband som visar 
när, hur och varför brott sker. 
Ett exempel är den så kallade 
rutinaktivitetsteorin och den 
kan appliceras på Plattan.
Följande kriterier ska vara 
uppfyllda för att skapa en miljö 
för kriminalitet:

1.   Motiverad gärningsman.
2.   Avsaknad av ”kapabla”  

  väktare.
3.   Tillgängliga objekt.

Fokus och resurser på rätt saker
Enligt Magnus Lindgren upp-
fyller Plattan exakt alla dessa 
kriterier. Hit dras gärningsmän-
nen, här saknas tillräcklig när-
varo från väktare och poliser 
samt här finns stöldbegärliga 
föremål. Det gör Plattan och 
Sergels Torg till en plats perfekt 
för kriminalitet. För att få bukt 
med kriminaliteten krävs ett 
nytänkande från rättssamhäl-
let. Ett exempel är situationell 
brottsprevention. Det innebär 
att betydligt större fokus läggs 
på själva miljön. Inte på det 
kriminella klientelet.

Situationell prevention
En situationell prevention inne-
bär att en rad aspekter måste 
vägas in och detta redan från 
början. Själva miljön, oavsett 
om det är ett torg, ett bostads-
område eller köpcentrum, de 
måste byggas redan från bör-
jan så att det inte inbjuder 
till brottslighet. Arkitekturen 
spelar en viktig roll. Det kan 
handla om att inte skapa mörka 
trånga prång eller utrymmen. 
Att det finns en korrekt ljus-
sättning på och omkring plat-
sen. Att det finns bostäder och 
boende i omedelbar närhet till 
den offentliga platsen. Mörka 
ogästvänliga platser där inga 
boende finns, förvandlas 
snabbt till brottsplatser.

Fel metoder bevarar kriminaliteten     vid Sergels Torg
Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige och före detta polis,  
anser att brottsbekämpningen vid Sergels torg och den så kallade Plattan är ett  
misslyckande. Femtio års fokus på de kriminellas situation har lett till att kriminaliteten  
bestått oförändrad. Här krävs ett nytt tänk och genomtänkta insatser från staden, 
polisen och fastighetsägare, menar han. 
AV TOM VON SIVERS 

Tema: Sergels Torg



Fel metoder bevarar kriminaliteten     vid Sergels Torg
Sociala åtgärder räcker inte
Problemen på Plattan kommer 
inte att lösas av att de potentiel-
la gärningspersonerna, behand-
las med olika sociala åtgärder. 
De gör dem inte mindre benäg-
na att begå brott. Framgångs-
faktorerna handlar i stället om 
att förändra det fysiska rum-
mets utformning samt få till en 
mix av funktioner och personer 
som rör sig på Plattan, Magnus 
Lindgren. 

– Om vi tar bort de tillgäng-
liga objekten och ökar mäng-
den ”kapabla väktare” så spelar 
det ingen roll hur många moti-
verade gärningspersoner som 
rör sig på Plattan, det kommer 
ändå inte ske några brott. Dess-
utom kommer tryggheten öka, 
vilket gör att ännu fler ”goda” 
medborgare rör sig i miljön på 
Plattan. Det blir alltså en posi-
tiv spiral, inte en negativ, som 
under de senaste 50 åren där 
Sergels Torg varit ett centrum 
för kriminalitet, knarkhandel, 
våld och fylla.
Fel metoder i femtio år
I stort sett har ingenting föränd-
rats när det gäller brottsligheten. 

Det fokus som har legat på att 
försöka behandla, kartlägga och 
forska kring de personer som 
begår brotten, deras bakgrund, 
social uppväxt och så vidare. 

– Det har varit fel metod kan 
vi nu konstatera efter ett halvt 
sekel, säger Magnus Lindgren 
som också är kritisk till hur 
polisen arbetar med kriminali-
teten på Plattan. 

- Polisen är inte tillräckligt 
närvarande och synlig. Man 
prioriterar inte det brottsföre-
byggande uppdraget och saknar 
en tydlig plan att arbeta efter.

Magnus Lindgren anser att 
polisen är en oerhört konserva-
tiv organisation som ogärna vill 
ha förändringar. Interna eller 
externa förslag till förändringar 
uppskattas inte. Lindgren tror 
inte heller på att politikernas 
förhoppning om att en ny stor 
omorganisation med en central 
polismyndighet ska lösa alla 
problem.

– Brott är en lokal förete-
else och begås ute i respek-
tive distrikt. Det är ingenting 
man kan lösa centralt. En 
omorganisation räcker inte, 

det krävs också ett nytt sätt 
att tänka, planera och arbeta 
och, inte minst, att leda och 
styra polisen.
Går inte att skylla på resursbrist 
Resursfrågan dyker ofta upp i 
debatten. Inte minst när poli-
sens ska svara på varför upp-
klaringsprocenten fortfarande 
är oacceptabelt låg, trots resurs-
förstärkning. Ofta lyfts då 
resursbrist fram från polisens 
håll. Magnus Lindgren anser 
att det är ett svepskäl.

– När polisen fick 3000 nya 
polistjänster blev det ingen 
synlig effekt när det gäller upp-
klarningsprocenten. Så det går 
inte att bara skylla på resurs-
brist, säger han och tipsar sedan 
om andra åtgärder. 

– Polisen bör avlastas från 
många administrativa uppgif-
ter som andra kan göra istället. 
Vidare bör polisen rekrytera 
en ledning som har tillräck-
lig auktoritet och kan skapa en 
sund kultur inom poliskåren. 
Med sådana åtgärder kan vi 
få en ökad effektivitet, fast-
slår Magnus Lindgren avslut-
ningsvis.
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Mitt på Sergels 
Torg tornar Kul-
turhuset upp sig 
mot Plattan med 

sin enorma glasvägg. Inne på 
Kulturhuset är man väl bekant 
med den kriminalitet som finns 
på Plattan och Sergels Torg 
med omnejd. SecurityUser.com 
träffar säkerhetschefen Maths  

Eggeby som är ansvarig för 
säkerheten här sedan 6 år tillbaka. 

Hur skulle du vilja beskriva 
situationen härinne när det gäl-
ler brottslighet och ordning?

– Den är inte acceptabel. Bara 
den senaste veckan hade vi fem 
mobiltelefonstölder härinne, 
som jag fått rapport om. Kri-
minaliteten från Plattan sprider 
sig naturligtvis också in till oss 
här på Kulturhuset.

Men vilken typ av brottslig-
het är det som ni upplever?

– Det mesta höll jag på att säga. 
Jag har under min tid här som 
säkerhetschef upplevt våldtäkt, 
stölder, misshandel och hot av 
olika slag i och kring Kultur-

huset. Till detta ska läggas den 
knarkhandeln som pågår härin-

ne. Jag vill beskriva situationen 
som närmast uppgiven från både 
polis och politiker, de tar inte tag 
i problemen härnere trots att vi 
påpekat dessa problem i åratal.

Vad kan man då göra?
– Kriminaliteten måste bort 
från Plattan. Det finns inget 
annat att göra. Miljön behöver 
snyggas upp och rensas från 
kriminalitet. I 40 år har detta 
torg lockat gäng och kriminella 
men ingen gör något åt saken, 
säger Maths Eggeby.  

Hur ser du på  
polisens närvaro?

– Polisen syns alldeles för säl-
lan trots att behovet av poliser 
på plats är stort och det skulle 
göra en stor skillnad om poli-
sen var synliga större delen av 
dagen. När de väl kommer hit 
kan det ta fem minuter innan de 
gör sitt första ingripande, men 
sedan är de borta och sitter med 
sitt pappersarbete som tar mel-
lan 2-4 timmar. Dessutom har 
de dragit ned på personal här de 
senaste åren.

Hur märker ni av  
knarkhandeln härinne? 

– Kulturhuset används som 
”Brevlåda”. Lokalerna härinne 
används som lagringsplats 
för knarkpartier. Dessa partier 
har tidigare sålts och köparna 
dirigeras till Kulturhuset för 

att hämta upp sina köpta och 
gömda varor härinne.

Ni har ansökt om att få 
sätta upp kameror härinne, 
hur går det med det med 
den ansökan?

– Vi arbetar med en ansökan om 
att få sätta upp kameror som ett 
komplement till de ordnings-
vakter som bevakar lokalerna 
men det är inte säkert att vi 
kommer få tillstånd av Länssty-
relsen. De kameror vi har idag 
är gamla och kan inte spela in 
något material. Allt måste föl-
jas live av en vakt och det ger 
ju ingen möjlighet att följa upp 
händelser i efterhand.

Hur bedömer du chansen 
att ni kommer få tillstånd 
för kameraövervakning?
Jag tror att Kulturhuset kommer 
få problem med att få tillstånd. 
Hela huset är en offentlig plats. 
Men vi vill få stopp på knark-
handeln och stölderna. Ord-
ningsvakter finns visserligen 
härinne på Kulturhuset men de 
räcker inte till för att täcka av 
alla utrymmen och kan inte hålla 
koll på allt som händer här inne. 

Hur många människor  
kommer hit till Kulturhuset 
varje år? 

– Vi har 3 miljoner besökare per 
år. Det vet ficktjuvarna om men 
vi har också haft andra typer av 
stölder som t.ex. av barnvagnar 
från barnvagnsparkeringen. Så 
situationen här är inte tillfred-
ställande och faktiskt inte ett 
dugg bättre än vad den var för 
40 år sedan. 

Ni har själva tagit initiativ 
och anlitat privata säker-
hetsföretag är inte det ett 
steg mot ett slags medbor-
gargarde?

– Jo, absolut det är som ett med-
borgargarde. Men det är samma 
sak här, vi måste agera på egen 
hand om inte polisen klarar av 
att garantera säkerheten. 

Vad anser du om förslaget 
att glasa in delar av Plattan?
 – Jag anser att det är dumt att 
inte glasa in. Det finns de som 
argumenterar för att Plattan 

ska vara en stor öppen plats, 
bland annat för att demonstra-
tioner ska kunna hållas härute. 
Man kan fråga sig om det är 
ett tillräckligt tungt argument 
idag, man gör ju andra bedöm-
ningar idag än för 40 år sedan. 
Inte minst med tanke på att 
brandförsvaret är ganska 
tveksamma till allt för stora 
mängder människor på torget. 
Man menar att det är svårt att 
genomföra en kontrollerad 
utrymning om något händer 
och om man då måste genom-
föra en eventuell evakuering 
av T-centralen. 

Det har förekommit våldtäkter, knark har gömts 
och stölder förekommer så gott som dagligen 
i Kulturhuset. Den omedelbara närheten till 
Plattan har sitt pris. Trots att både säkerhet 
och trygghet prioriterats av Kulturhusets säker-
hetsavdelning så är situationen inte acceptabel 
anser säkerhetschefen Maths Eggeby. 
TOM VON SIVERS  

Kulturhuset 
hårt drabbat  
av brottslighet

”Jag vill beskriva situationen som när-
mast uppgiven från både polis och 
politiker.

”De kameror vi har idag är gamla och 
kan inte spela in något material.

” Lokalerna härinne används som  
lagringsplats för knarkpartier.

Tema: Sergels Torg
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SLUTA OROA ER  
FÖR LARMET

Med R-TOUCH 50 blir larmhanteringen enkel

Larmpanelen R-TOUCH 50 ger enklare och 
säkrare larmstyrning för personal och väktare. 
Larmet aktiveras och slås ifrån genom att peka 
på den intuitiva skärmen med information i klar-
text utan tekniskt språk. Med larmpanelen får du 
total överblick och unika möjligheter att övervaka 
och styra larmanläggningen.

ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG
RCO Security AB | 08-546 560 00 | info@rco.se | www.rco.se

ALSO A/S är en del av ALSO Group som är en av de största aktörerna på den europeiska IT-marknaden, med en total omsättning på € 6,3 miljarder och mer än 3.100 
anställda i tolv länder. ALSO har under många år arbetat med kunders nätverksinfrastruktur och därigenom även nätverksbaserad videoövervakning. ALSO har fokuserat 
på detta område i � era år med ett väldokumenterat resultat. Vi kan leverera kompletta nätverksbaserade övervakningslösningar samt vara en rådgivande partner tillsam-
mans med er i kontakten med era kunder. Genom vårt kon� gurationscenter kan vi hjälpa dig att skräddarsy dina lösningar för färdig leverans till slutanvändaren. ALSO 
har 7 år i rad röstats fram som Danmarks bästa distributör i samtliga 17 kategorier CRNs ÅF-undersökning. Detta visar tydligt vårt åtagande att sätta kunden i centrum. 

Du är inbjuden till 
årets säkerhetsmässa

Nordens största säkerhetsmässa, Skydd, går av
stapeln i Stockholm den 14-16 oktober 2014.
Välkommen att träff a oss på på mässan.

14-16 oktober 2014
Kl 09.00-17.00
Stockholmsmässan

Tid och plats

Fri entré och kost-
nadsfria seminarier
hela dagen

Deltagande

Registrera dig som 
besökare på
www.skydd.net 

Registrering

Besök ALSOi monter A18:18
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Ann-Sofie Ljungfeldt 
är Health and Safety 
Manager Nordic vid 
Unibail-Rodamco 

(tidigare Piren) på konsultbasis. 
Uniball-Rodamco äger Täby 
centrum och ett tiotal andra 
köpcentrum runt om i Norden, 
konsultverksamhet avseende 
säkerhets- och driftfrågor kring 
fastigheter i publik miljö samt 
bostadsrättsföreningar. 

Hur startade egentligen din 
resa i säkerhetsbranschen?

– Jag fick ett semestervikariat i 
receptionen på Solna centrum 
1991 genom fastighetsägaren 
Piren. Det blev sedan en fast 
anställning och ganska snabbt 
fick jag ta över all kontakt som 
hade med bevakningsbolag, 
städbolag, entreprenörer och 
så vidare att göra.

Och när fick du upp ögonen 
för säkerhet på allvar?

– Det var under fotbolls-EM 
1992 då polis och räddnings-
tjänst ville ha en säkerhets-
samordnare från centrum-
anläggningen, ett uppdrag 
jag fick. Jag hade gått viss 
utbildning och haft kontakt 
med dem tidigare, men jag 
hade egentligen ingen aning 
vad det innebar.

Hur gick det?
– Det gick åt pipsvängen med 
fullständiga kravaller inne på 
centrumanläggningen. Det 
blev massor av bråk och vi 
fick utrymma folk som inte 
skulle på fotboll. Väktare fick 
stryk och jag vill bara åka hem. 
Alla hade underskattat evene-
manget och vilket tryck det 
skulle bli.

Hur tacklade  
du den motgången?

– Antingen fick jag lära mig 
yrket på allvar, eller inte alls. 
Därför valde jag att först gå en 
säkerhetssamordningsutbild-
ning på företagsuniversitetetet, 
innan jag 1996 gick över till 
Täby centrum och blev Floor 
Manager. Men man jobbade inte 
alls särskilt mycket med säker-
het på den tiden. Grundtanken 
var att det bara behöverdes lite 
lås och larm. Det riktiga säker-
hetstänket har kommit efterhand. 

Hur länge har du sysslat 
med säkerhet på heltid?

– År 2000 började jag en hel-
tidsanställning på Rodamco 
Nordic centralt med säkerhets-
frågor avseende hela bolaget 
och alla centrumanläggningar. 
År 2009 startade jag sedan 

bolaget Safe and Secure Mana-
gement och Unibail-Rodamco 
köpte 50 procent av min tid 
som konsult. Jag jobbar fort-
farande för dem som rådgi-
vare i säkerhetsfrågor, med 
säkerhetsutbildning samt gör 
säkerhetsrevisioner.

Hur jobbar man med  
säkerhet i en centruman-
läggning? 

– Vi jobbar förebyggande med 
utbildningar och revisioner, 
med stora kontaktnät för att 
ligga steget före buset och våra 

väktare och ordningsvakter är 
en stor del i detta arbete. Det är 
fysiskt skydd och krisplanering 
och hantering, löpande analy-
ser av vad som hänt under året 
för att kunna bygga bort eller 
förändra rutiner för att minska 
antalet incidenter och konse-

kvenserna av de samma. Vi har 
samtidigt en god beredskap för 
att hantera de situationer som 
uppstår. I detta arbete är väktare 
och ordningsvakter en stor och 
viktig del. Unibail-Rodamco har 
valt att jobba i huvudsak med 

Ann-Sofie Ljungfelt äger (tillsammans med Michael Ek) företaget Ekfelt som driver konsultverksamhet avseende 
säkerhets- och driftfrågor kring fastigheter i publik miljö samt bostadsrättsföreningar. Hon gillar att ha många bollar 
i luften. Vid årsskiftet blev hon ordföranden för Asis Sverige. SecurityUser.com träffade Ann-Sofie för att få veta mer 
om hennes bakgrund och syn på säkerhetsbranschen och dess utmaningar. 
AV HENRIK PAULSSON

Asis-ordföranden Ann-Sofie Ljungfelt:

”Säkerhetsleverantörerna  
måste tänka längre”

Ann-Sofie Ljungfeldt, Asis första kvinnliga ordförande i Norden.

”Min uppfattning är att man har en 
övertro på tekniken, den fungerar inte 
ensam.
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väktare men självklart förekommer det 
perioder då vi behöver arbeta med ord-
ningsvakter. Att ha möjligheten att jobba 
med ordningsvakter är oerhört värdefullt 
då polisens resurser inte räcker till vid de 
tillfällen vi behöver.

Hur ser du på den obligatoriska 
ordningsvaktsuniform som polisen 
tagit fram?

– Inom Unibail-Rodamco arbetar vi 
med ett Four star-koncept som ska 
genomsyra allt det vi gör i våra certi-
fierade centrum. Det innebär bland 
annat att profil och service som ska 

vara av lite högre klass än i våra övri-
ga centrum. Klassificeringssystemet 
går att likna det som hotellbranschen 
använder. Det ska märkas skillnad om 
du besöker ett Four star-centrum eller 
ej. Den ordningsvaktsuniform som 
polisen tagit fram är så långt från Four 
star det går att komma. 

Finns det andra  
fördelar med väktare?

– De kan jobba med information och 
service på ett helt annat sätt eftersom 
de har en helt annan handlingsfrihet 
från vår sida. Nackdelen är såklart att 
de inte har samma befogenheter, och 
det händer till och från att vi lider av 
detta. Det är ju så att polisens insats-
tider är alldeles för långa, men det 
problemet har vi även om vi jobbar-
med ordningsvakter. Vi har statistik på 
hur länge våra väktare/ordningsvakter 
väntar på polis i våra centrum och det 
är sammanslaget flera veckor om året. 
Vi försöker istället jobba förebyggande, 
söka upp problem och ha goda relatio-
ner med alla, för att stävja problemen 
innan de uppstår.

Dessutom råder det  
väl brist på ordningsvakter?

– Det stämmer. Vid stora event och lik-
nande vill man ibland ha ordningsvakt-
utbildad personal. Även om våra entre-
prenörer har lyckats lösa det finns det 
ett stort problem, och det är bara en tids-
fråga innan vi också råkar ut för bristen.

Vad tycker du om den nya kamera-
lagen som infördes förra sommaren?

– Det är för tidigt att uttala sig om den, 
jag har inte sett det färdiga resultatet. 
Men det som finns på papper är en för-
bättring, men hur det kommer funka i 
verkligen återstår att se.

Sedan årsskiftet är du Asis första 
kvinnliga ordförande i Norden, 
 hur känns det?
– Det är en stor utmaning. Jag har varit 
med i styrelsen länge och gör nu mitt 
sjätte och sista år. Ordförandeskapet 
handlar om att leda och fördela och jag 
lägger ner cirka 3–4 timmar i veckan 
på det.

Vilket är ditt mål med Asis?
– Jag vill uppnå att Asis blir en modern 
förening som tittar framåt, utåt och 
uppåt mer. Vi är stor förening och 
många medlemmar, men med alldeles 
för hög medlemsomsättning. Jag vill 
också se fler kvinnor och unga i fören-
ingen som skulle innebära en bättre mix 
och balans än vad vi har i dag.

Är säkerhetsbranschen en  
konservativ bransch, tycker du?

– Ja, den måste bli mindre konservativ 
och lyfta hakan lite mer för att kunna 
hänga med. Annars finns det stor risk 

att man halkar efter. Vi måste vara 
mer lyhörda mot användarna, det gäl-
ler alla led.

Är det en tuff tillvaro  
att vara kvinna i branschen?

– Man måste som kvinna ta för sig mer 
än en man. Men branschen har föränd-
rats mycket på de 22 år som jag har 
jobbat. Det var mycket tuffare som 
ung kvinna på den tiden. Jag möter 
inte riktigt samma attityd nu som då. 
Naturlig föryngring gör också att det 
blir bättre. Men vi måste jobba aktivt 
med dessa frågor. Här fyller Asis en 
viktig funktion.

Vad tror du om  
framtiden  för branschen?

– Branschen kommer att växa, hitta nya 
nischer som vi inte vet om finns i dag 
och hitta nya arbetssätt. I och med det 
kommer en ny typ av säkerhetschef och 
säkerhetssäljare att växa fram. Jag tror 
det kommer ske en stor förvandling de 
kommande tio åren. Min uppfattning är 
att man har en övertro på tekniken, den 
fungerar inte ensam.

Vad kommer  
framgångsreceptetet vara?

– Allt är inte bäst bara för att man är 
störst. Det blir bäst om man har nya 
idéer och tankesätt där man kan kombi-
nera olika tjänster och hitta lösningar i 
det traditionella arbetet som är nya. Ett 
exempel kan vara att man som leveran-
tör flyttar ut delar av administrationen 
till kunden. En bättre organisatorisk 
lösning som ger större och bättre ser-
vice. Det är inte enbart FM-bolag som 
kan ge detta.

Något mer?
– Att påvisa kundnyttan och besparingar 
är jätteviktigt. Branschen måste tänka 
längre och visa kunden att man kan 
deras business. Det kan hjälpa kunden 
till effektivitet, samtidigt som de kan 
utföra sin kärnuppgift efter bästa för-
måga. Det skulle innebära många win-
win-situationer om man blev partners 
som jobbar gränsöverskridande mellan 
bolagen.

”Att påvisa kundnyttan och besparingar 
är jätteviktigt.
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Gunilla Glasare är 
chef för avdel-
ningen för tillväxt 
o c h  s a m h ä l l s -

byggnad på SKL. Där har 
bär hon titeln direktör. Men 
är man ansvarig för tillväxt, 
lokal och regional utveck-

ling, infrastruktur och trafik, 
bredband, miljö och energi, 
trygghet och säkerhet, plane-
ring och byggande samt kultur 
och fritid, så är titeln mer än 
väl befogad och gör dessutom 
den första intervju-frågan 
självklar.

Hur hinner du med?
– Visst är det en stor bredd på 
mitt ansvarsområde. Men jag 
inte ensam. Jag har ju 60 med-
arbetare som arbetar med dessa 
frågor, säger Gunilla Glasare. 

Rent generellt, vad kan du 
säga om arbetet med säker-
het ute i ”dina” kommuner”?

– Alla kommuner och landsting 
är ju måna om att det finns en 
trygghet runt deras verksamhe-
ter. Min erfarenhet är att det ofta 
finns ett bra samarbete mellan 
polisen och kommunen runt frå-
gor om brottsbekämpning, ska-
degörelse och bränder i skolor 
för att ta några exempel. Näs-
tan alla kommuner i Sverige har 
samverkansöverenskommelser 
med polisen i brottsförebyg-
gande frågor. Ändå är inte alltid 
samarbetet med polisen så bra.

Hur menar du?
– I grunden tror jag mycket 
på samarbete. Det är viktigt, 
och mellan räddningstjänsten 
och ambulans så fungerar det 
mycket bra över landet, det 
anser de flesta av våra med-
lemmar. Räddningstjänsten 
och ambulansen är alltid snabbt 
framme på olycksplatsen. Poli-
sen kommer ofta sist fram. Det 
är vår erfarenhet.

Men är det ett tecken 
 på dåligt samarbete från 
polisens sida?

– Inte direkt men jag tycker sam-
arbete med polisen skulle kunna 
bli bättre. Våra medlemmar tyck-
er i regel att samarbetet mellan 
räddningstjänst och ambulans 
fungerar smidigare. Ett exem-
pel är att om någon behöver 
hjälp och ringer 112 så lyssnar 
både ambulans och räddnings-
centralen av samtalet. De får del 
av informationen samtidigt och 
hinner förbereda åtgärder. Ibland 
kan skillnaden mellan liv och 
död handla om sekunder. 

Men vad händer om  
någon ringt 112 och istället 
kopplas till polisen? 

– Då får ingen annan lyssna på 
samtalet. Det här leder till att 
ambulans och räddningskår 
får mindre tid att förbereda sig 
inför en eventuell utryckning. 
De måste vänta på att bli upp-
daterade av polisen.

Är det stor skillnad i utryck-
ningstider mellan polis, 
räddningstjänst och ambu-
lans sett över landet?

– Vi har försökt genomföra en 
sådan undersökning tillsammans 
med MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap). 
Men polisen vägrade plötsligt att 
vara med. De ville inte lämna ut 
sina utryckningstider till oss. 
Däremot fick vi motsvarande 
data från brandkårer och ambu-
lanscentraler över hela Sverige, 
där var det inga problem.

 Men varför ville  
inte polisen vara med?

– Det vet jag inte. Jag kan bara 
konstatera att de valde att inte 
vara med. Det är synd. Inte 
vad jag tycker är ett optimalt 
samarbete.

Om vi går in på ämnet  
upphandlingar, där har du 
en del synpunkter? 

– Upphandlingar av säkerhets-
tjänster, är svårt. Lagstiftning-
en är komplicerad och dessut-
om kan upphandling av exem-
pelvis tekniska system vara 
knepigt att förstå. Så det är en 
minst sagt en komplex mate-
ria att hantera för många av 
våra medlemmar (kommuner 
och landsting). Det är oerhört 
viktigt att ha rätt kompetens 

både gällande lagstiftning och 
på vilka krav man kan ställa i 
en upphandling. 

Så hur skulle kommunerna 
kunna göra istället?

–De kunde gå ut med sin 
problembeskrivning t i l l 
säkerhetsbranschen, som har 
expertkunskapen. Exempelvis 

kan de framhålla syftet och 
säga ”vi önskar få en ökad 
trygghet i vår stadskärna, vad 
föreslår ni för åtgärder och 
vad kostar det?” Eller ”vi vill 
få stopp på skolbränder, van-
dalisering av busskurer, vad 
föreslår ni för lämpliga lös-
ningar och vad kostar det?” 
Ungefär så.

När det gäller outsourcing, 
anser du att säkerhets-
branschens företag skulle 
kunna ta över en del upp-
gifter från polisen?

– Här finns det säkert en 
hel del att säga och den här 
fråge ställningen har jag inte 
tänkt igenom i detalj. Men 
jag nöjer mig med att kon-
statera att vi på SKL tycker 
att polisens ska fokusera på 
att utreda brott och arbeta 
med brottsbekämpning i  
första hand. Andra aktö-
rer som bevakningsföretag 
kan säkert ta över en del av 
deras tjänster, transporter, 
bevakning etc. Även rädd-
ningstjänsten och ambulan-
sen borde också få göra mer. 
Samtidigt måste vi här vara 
vaksamma på våra olika upp-
gifter. Staten får inte lägga 
över polisiära uppgifter på 
kommunerna och landstingen 
utan att betala för det. 

 ”Upphandlingar  
av säkerhetstjänster  
är svårt”

Frågor om trygghet, brott och skadegörelse 
har blivit allt viktigare för både kommuner 
och landsting. Men att upphandla larm och 
skydd i olika former är en komplicerad process. 
Det anser Gunilla Glasare avdelningschef 
på SKL som också tycker att många kom-
muner fokuserar mer på juridiska detaljer i 
förfrågningsunderlagen än på den praktiska 
lösningen. 
TOM VON SIVERS 

Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting:

Gunilla Glasare tror att de offentliga upphandlingarna 
av säkerhet kan bli bättre om kommunen talar om vad 
de vill uppnå och överlåter till säkerhetsföretagen att 
komma med lösningarna.

”Jag tycker samarbete med polisen 
skulle kunna bli bättre.
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F örutom en inblick 
i vad närmare 200 
företag har att erbjuda 
i form av produkter, 

tjänster och lösningar för olika 
säkerhetssyften kan besökarna i 
år ta del av seminarier och andra 
event som äger rum på fyra 
olika scener i utställningshallen. 

– Besökarna har att välja mel-
lan ett 50-tal seminariepass 
som täcker in det mesta inom 
skydd, säkerhet, brand och 
räddning. Här finns något för 
alla, menar Magnus Eriksson.
Sveriges brottsberedskap
Det är med en riktig kickstart 
Skydd startar den 14 oktober 

(11.00) då mässan öppnar med 
en debatt med rubriceringen 

”Är Sveriges rustad för morgon-
dagens brottslighet?” Debattpa-
nelen inrymmer kriminologen 
Jerzy Zarnecki samt politikerna 
Morgan Johansson, (S) och 
Johan Pehrson, (Fp) ordföran-
de respektive vice ordförande i 
Justitieutskottet. Polisen repre-
senteras av Thomas Rolén och 
säkerhetsföretagens spjutspets 
i debatten är Björn Eriksson, 
Säkerhetsbranschens ordfö-
rande. För att se till att pane-
len levererar svar på frågan har 
journalisten Robert Aschberg 
utsetts till moderator. 
Mordet på Nils Horner
En annan intressant pro-
grampunkt äger rum på sista 

Skydd-dagen, den 16 oktober 
och handlar om krishantering. 
Hur ska man hantera trauma-
tiska händelser i en miljö där 
arbetet måste fortgå. ”När det 
värsta händer - chocken, sorgen, 
krisen. Och ändå måste arbetet 
rulla på” – så rubriceras semi-
nariet som har utgångspunkten 
i det uppmärksammade mordet 
på Sveriges Radios korrespon-
dent Nils Horner. 

Det var i mars 2014 som Nils 
Horner mördades i Kabul. Sveri-
ges Radios medarbetare och led-
ning var i chock och sorg. Sam-
tidigt som nyhetsarbetet måste 
fortgå som vanligt behövde 
medarbetarna tas om hand och 
säkerheten ses över. Hur hante-
rar man en så svår situation. 

Talare på seminariet är Anne 
Lagercrantz, chef för Ekot och 
Finn Isaksson, som är Sveri-
ges Radios säkerhetschef. Pro-
grampunktens moderator är 
Johanna Kronlid, chefredaktör 
på Tidningen Arbetet.
Hot och våld 
Kring marknaden för säkerhets- 
och trygghetslösningar finns i 
Sverige flera intresseorganisatio-
ner som bidrar till det breda och 
spännande programutbudet på 
Skydd genom att arrangera olika 
tematiska seminariepass. På den 
stora scenen – mitt i utställning-
en – har exempelvis SSF Stöld-
skyddsföreningen, tillsammans 
med Sveriges Kommuner & 
Landsting och Brandskydds-
föreningen Sverige, seminarier 

under temat ”Hot & Våld”. 
Seminarierna genomförs 

under en eftermiddag och 
består av tre pass med en avslu-
tande debatt. Perspektivet är 
brett och innefattar inte bara 
våldet och hoten mot enskilda 
medborgare utan också mot 
exempelvis journalister och 
förtroendevalda politiker.
Heta ämnen 
I år finns en speciellt dedi-
kerad scen som behandlar 
brand och räddning. Där hålls 
seminarier i regi av Brand-
skyddföreningen. Bland flera 
intressanta ämnen märks bland 
annat en programpunkt den 
16 oktober som tar upp vilka 
lärdomar och erfarenheter vi 
fick av den stora skogsbran-

Skydd 2014 den 14–16 oktober skiljer sig på flera sätt mot tidigare upplagor av Nordens största säkerhetsmässa. 
Evenemanget är betydligt mer koncentrerat – både i tid och rum. 
– Vi har kortat evenemanget med en dag och flyttat in seminarierna till scener på utställnings golvet för att göra alla 

delar i programmet tillgängligt för så många som möjligt, säger Skydds projektchef Magnus Eriksson, som framhåller 
att deltagande på samtliga seminarier är helt kostnadsfritt för alla mässbesökare. 
AV LENNART ALEXANDRIE

Bäddat för kunskapslyft på      säkerhetsmässan
SKYDD 2014 – seminarieprogrammet
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Bäddat för kunskapslyft på      säkerhetsmässan

Magnus Eriksson,  
projektchef för SKYDD 2014.

den i Västmanland. Dessutom 
kommer Brandskyddsfören-
ingen hålla ett seminariepass 
som berör försäkringsfrågor, 
nämligen restvärdesräddning.
Krisstöd vid katastrofer
På scenen som organisationen 
BYA delar med Säkerhets-
branschen, arrangeras en hel 
del aktiviteter. Ett intressant 
föredrag handlar om krisstöd 
i samband med traumatiska 
händelser och katastrofer. Det 
hålls av Alexander Tilly, leg 
psykolog, som har stor erfaren-
het av krisstöd, bland annat i 
samband med mordet på Anna-
Lindh och den stora tsunami-
katastrofen. 
Låt polisen vara poliser
Säkerhetsbranschen har också 
laddat upp med ett flertal akti-
viteter på Skydd, exempelvis 
en diskussion som går under 
rubriceringen ”Låt polisen 
vara poliser”. Den ifrågasätter 
om polisen gör rätt saker idag. 
Säkerhetsbranschens ordfö-
rande Björn Eriksson kommer 
tala om varför säkerhetsföreta-

gen kan vara en resurs för att 
effektivisera polisens arbete. 
På scenen blir han bemött av 
Lars Serenander, polisintendent 
på Stockholmspolisen.
Nolltolerans
Magnus Lindgren, generalse-
kreterare för stiftelsen Tryggare 
hem kommer också finnas på 
plats ska för att berätta om hur 
man i ”nolltoleransens” New 
York fick ner brottsligheten 
med närmare åttio procent.
Säkra larm och SaaS
Lägg därtill ett föredrag om 
säker larmöverföring. De fles-
ta larmanläggningar använder 
idag en teknik som inte stöds av 
teleoperatören. Hur framtids-
säkras kommunikationen i ett 
säkerhetssystem så att utlösta 
larm verkligen når fram till 
mottagaren och att åtgärdsin-
sats kan påbörjas i händelse av 
brott, brand eller överfall?

Talare är Torbjörn Ferndal på 
Multicom Security. 

Den mest omvälvande tren-
den på säkerhetsmarknaden 

– Security as a Service (SaaS) 

– utgör en annan programpunkt. 
Den hålls av Johan Holmström 
från Dualtech och Ingvar Wern-
vik på Söderberg & Partners.
Metallstölder och arenasäkerhet
Branschorganisationen SWE-
SEC har också ett laddat 
program av föredrag som 
behandlar allt från IT-säker-
het och Missing People 
till Arenasäkerhet. Stor 
tyngdpunkt läggs också 
vid metallstölder, ett stort 
växande problem.
Stark 
Med årets seminarie-
program har Skydd 
2014 bäddat för ett 
rejält kunskapslyft 
för såväl leverantö-
rer som beställare av 
säkerhet. 

Fotnot: 
Se hela programmet på 
sidorna 20–23.
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En samlad kraft för Sveriges säkerhetsföretag – www.sakerhetsbranschen.se

Vår kunskap
din trygghet

TISDAG 14 OKTOBER

Scen 1 – Stora Scenen, A24:34

11.00–12.00 Invigningsdebatt  
– Är Sverige rustat för morgondagens brott?
Paneldeltagare: Morgan Johansson, (S), ledamot i Justitieutskottet, 
Johan Pehrson, (Fp), ledamot i Justitieutskottet, Thomas Rolén, 
särskild utredare, genomförandekommittén för nya Polismyndig-
heten, Jerzy Sarnecki, Kriminologiska Institutionen, Stockholms 
Universitet, Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, 
fd rikspolischef.
Moderator: Robert Aschberg.
13.00–13.45 Debatt: Mer säkerhet för pengarna
Vid många upphandlingar stämmer inte resultatet med de förvänt-

ningar man har haft. Det råder stor enighet 
om att alla parter skulle vinna på en bättre 
process. Vad kan man då göra?
Deltagare: Gottfrid Seidevall, försäljnings-
chef Bravida Säkerhet AB, Mats B Adman, 
vd Rapid, Yvonne Andersson, inköpschef 
SIDA, Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef 
Botkyrka kommun, Oscar Sohl, Partner 
Söderberg & Partners
Moderator: Dick Malmlund, säkerhetskonsult.

14.00–14.30 Sverige – Världsledande på värdetransportrån!
En paneldiskussion med representanter från värdetransportörer 
och polisen diskuterar varför Sverige ligger i topp när det gäller 
antal värdetransportrån och vad som kan göras åt det.
Deltagare: Johan Pettersson, säkerhetschef Nokas, Mattias 
Rostedt, utredningschef Loomis, Lars-Ronny Johansson, 
kriminalinspektör och Björn Eriksson, ordförande Säker-
hetsbranschen.
14.45–15.15 Öppet föredrag ASIS: Svensk Korruption

Hur ser den svenska korruptionen ut och vad ska vi vara vak-
samma på?
Talare: Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor.

Scen 2 – Säkerhetsbranschen och BYA, A04:40

12.30–13.00 Vems integritet värnar Datainspektionen  
– Brottslingens eller Brottsoffret?
Datainspektionen överklagar beslut om tillstånd att använda 
kameror för att förhindra brott, skadegörelse, stöld, misshandel 
med mera DI:s agerande behöver anpassas till verkligheten och 

värna brottsoffrens integritet. 
Talare: Leif Svensson, säkerhetschef Jernhusen.
13.45–14.15 Behov av nya lösningar för 
gamla problem – om brott och otrygghet
Mängdbrottsligheten har minskat. Samti-
digt har organiserad brottslighet fått fäste 
på småorter. Det behövs lösningar för att 
komma till rätta med problemet. 
Talare: Magnus Lindgren, generalsekreterare 
Stiftelsen Tryggare Sverige.

14.30–15.00 ”Frågade efter BÄSTA pris, fick bara LÄGSTA” – Debatt
Förstår bevakningsföretagen vad kunden frågar efter och hur prissätter de säkerhet? Vad 
gör och vill branschen idag? Ska vem som helst kunna erbjuda bevakning?
Medverkande: Kund: Patrik Lundgren, Stadium. Bevakning: Thomas Lundin, G4S och 
Säkerhetsbranschen. Väktare: Matts Haglund, Transport. Utbildning: Martin Bjurhem, 
BYA.

Scen 3 – SWESEC A17:30

12.30–13.00 SSF 200 och SS 3522  
– Förändringar och nyttan med reviderade standarder och normer inom fysiskt skydd
Här får du en inblick i de nya reglerna för mekaniskt inbrottsskydd och den nya stan-
darden låsenhet för fast montering. Det förklaras också hur normer och standarder kan 
vara till hjälp.

Seminarieprogram för SKYDD den 14–16 oktober

 Robert Aschberg  
Foto: TV3/Carl Thorborg
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www.idesco.se

RFID pionjär
sedan 1989
Välkommen att träffa oss på 
SKYDD, 14-16 oktober 2014!
Monter A09:40 High performance! >>

Seminarieprogram för SKYDD den 14–16 oktober

Talare: Tommy Sköld – säkerhetskonsult, SSF 
– Stöldskyddsföreningen.
13.15–13.45 Dagens spioner  
använder trojaner
Dagens hackare är allt oftare statssubventio-
nerade hackare och underättelseverksamhe-
ternas cyberspioner. Vad kan vi göra för att 
möta hotet och säkra vår information.
Talare: Per Hellqvist, Symantec.
14.00–14.30 Missing People  
– 31 000 frivilliga för ett bättre samhälle

Hör om hur MPS söker efter saknade och arbetar för att vara en 
resurs till anhöriga, räddningstjänst och samhället.
Talare: Jan Akalla, sekreterare, Missing People Sweden.
15.00–15.30 Metallstölder kostar samhället hundratals miljoner
Metallstölder, främst kopparstölder, för med sig enorma sam-
hällskostnader. Polisen i Örebro län har av Rikspolisstyrelsen 
utsetts vara sakkunnigmyndighet för att hitta metoder att stävja 
problemet. 
Talare: Jan Mill, kriminalkommissarie, Polisen i Örebro, nationell 
samordnare av åtgärder mot metallstölder.

Scen 4 – Brandskyddsföreningen, A30:10

12.30–13.00 Solcellsinstallationer vid räddningsinsats – vad är problemet?
Här beskrivs räddningstjänstens arbetsmetoder, solcellssystemens uppbyggnad och 
vilka problem räddningstjänsten kan råka ut för under räddningsinsatser där det finns 
solpaneler.
Talare: Per-Ola Malmquist, Utkiken Sverige.
13.30–14.00 Polis och räddningstjänsten stoppar dagligen  
trafiken på våra järnvägar, men inser de konsekvenserna av dessa beslut?
Dagligen stoppar polis och räddningstjänst trafik vilket påverkar nästan alla människor i 
Sverige. Hur kan vi arbeta tillsammans för att minska stopptider och påverkan varje dag?
Talare: Linus Eriksson är brandingenjör och Stf Trafikledningschef på Trafikverket.

14.30–15.00 Restvärderäddning – offentlig-privatsamverkan  
i en samhällsviktig verksamhet för att minska sekundärskador 
vid olyckor.
Privat-offentlig-samverkan har livligt diskuterats för att kunna 
hantera driften av samhällets olika system. Försäkringsbran-
schens Restvärderäddning i Sverige AB (RVR) är ett exempel 
på sådan samverkan i en samhällsviktig verksamhet. RVR arbetar 
med att begränsa sekundärskador vid olyckor vilket minimerar 
avbrottsskador genom snabba och korrekta åtgärder.
Talare: Marie Hansson är vice vd för Försäkringsbranschens Rest-
värderäddning i Sverige AB.

ONSDAG 15 OKTOBER

Scen 1 – Stora Scenen, A24:34

10.00–10.40 Öppet föredrag ASIS: Martin Gill
Martin Gill, professor i kriminologi, har deltagit i mängder av studier med om brott och 
hur de kan förebyggas. Han har skrivit boken ”Handbook of Security” och redaktör för 
tidskriften Security Journal.
Talare: Martin Gill, vd Perpetuity Research and Consultancy International.

11.00–12.15 Security Awards 2014
Utdelning av tidningen Skydd & Säkerhets utmärkelser i 14 kate-
gorier till de som på olika sätt bidrar till utvecklingen i säker-
hetsbranschen.
Presentatör: Lotta Eriksson, chefredaktör Skydd & Säkerhet.
13.00–16.15 Tema: Hot & Våld
Moderator: Lena Bartholdsson, generalsekreterare Folk & Försvar.
13.00–13.30 Hot och våld mot förtroendevalda  
– hur kan hotbilderna se ut?
Agneta Blom, docent i Statsvetenskap, diskuterar frågor som: 

Vem är det som hotar? I vilken utsträckning är det farligt för de människor som enga-
gerar sig politiskt? I vilken utsträckning är det ett hot mot demokratin?
Talare: Agneta Blom, Örebro Universitet.

Lena Bartholdsson  
Foto: Folk&Försvar/Ulf Palm
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Fortsätter på nästa sida
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13.45–14.15 Trygga val – Hur jobbade polisen med att skapa ett tryggt supervalår 2014?
Talare: Johan Grenfors, biträdande rikskriminalchef, Rikskriminalpolisen.

14.30–15.00 Hur kan vi bedöma risker för hot och våld, på job-
bet, i samhället?
Talare: Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversite-
tet och forskningschef vid Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall.
15.15–16.15 Vilken kunskap och beredskap har vi om hot & våld 
mot förtroendevalda – Debatt
Paneldeltagare: Agneta Blom, Johan Grenfors och Henrik Belfrage.

Scen 2 – Säkerhetsbranschen och BYA, A04:40

10.30–11.00 Låt Polisen vara poliser
Är det acceptabelt att majoriteten av alla brott som begås i Sverige 
inte klaras upp? Bör polisen verkligen ta hand om bortsprungna 
hundar, transportera häktade och utfärda pass?
Talare: Lars Serenander, polisintendent Stockholmspolisen och 
Björn Eriksson f.d. rikspolischef och ordförande i Säkerhets-
branschen.
11.15–11.45 SaaS ger ett tryggare Sverige
Analog säkerhetsteknik ersätts med digitala lösningar. Här 
beskrivs SaaS – ”Security as a Service” och om hur andra bran-
scher som genomgått samma förändring har skapat nya affärs-
koncept.
Talare: Johan Holmström, affärsutvecklare, Dualtech IT AB och 
Ingvar Wernvik, chef risk management, Söderberg & Partners AB.
12.00–12.30 Med livet som insats i arbetet  
– Långsamt kan vara snabbast
Polis, brandkår, ambulans och väktare, hur snabbt behöver vi 
komma fram? En föreläsning om tidsvinster kontra faror för liv 
och hälsa. 
Talare: Putte Hansson, NTF (fd. trafikpolis), Petra Hansson, NTF.

13.30–14.15 När det värsta har hänt – från kaos till vardag
Hur är behovet av krisstöd till bl.a. poliser och bevakningspersonal? Kan man förbereda sig?
Talare: Alexander Tilly, leg. psykolog.
14.15–14.45 När det värsta har hänt – frågestund och eftersnack
Alexander Tilly avrundar föreläsningen och ger möjlighet att ställa frågor.
16.00–16.10 Prisutdelning Årets Trygghetsambassadör
Morgan Johansson (S), justitieutskottets ordförande mottar årets utmärkelse för sitt 
engagemang i viktiga trygghetsfrågor. 
Arrangör: Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och SecurityUser.com
16.10–16.20 Prisutdelning Detektor Achievement Awards
Arrangör: Tidningen Detektor Scandinavia.
16.20–16.50 Prisutdelning Detektor International Awards
Arrangör: Tidningen Detektor International.

Scen 3 – SWESEC, A17:30

11.00–11.30 Metallstölder och skrotbranschen i Sverige
Antalet rapporterade stölder har minskat, men karaktären har ändrats mot större omfatt-
ning per tillfälle. Återvinningsindustrierna har studerat metoder för detektering av 
stöldmärkt gods och de rutiner som behövs.
Talare: Viveke Ihd, chef miljö och utveckling, Återvinningsindustrierna.
11.45–12.15 Mobila nycklar – så fungerar det
Varför finns ett behov av att använda smartphones och tablets för att öppna dörrar? Assa 
Abloy delar här med sig av sina erfarenheter för att tänka långsiktigt och kostnadsef-
fektivt för att hantera mobilitet med fysisk passerkontroll.
Talare: Magnus Malmström, Assa Abloy.
13.00–13.45 Crowd Management – a lesson from USA
Methods in USA in order to control fans moving toward the arena (restraining order, 
electronic tagging/monitoring etc.) and inside the arena (divided sectors and optimized 
escape routers) optimized. 
Talare: Matt Bettenhausen, Chief Security Officer, Anschutz Entertainment Group (AEG 
Worldwide).
14.00–14.30 Framgångsfaktorer i upplevelseindustrin – men vem ska betala?
Upplevelseindustrin växer explosionsartat och nu handlar det inte längre bara om fasta 
arenor. Många arrangörer utnyttjar tillfälliga lokaler. Vilka krav på säkerheten ställs? 
Och vem ska betala? 
Talare: Michael Englund, säkerhetschef AEG (Globe Arenas, Tele 2 Arena, Annexet, 
Hovet).
14.45–15.15 Säkerhetsprofessionen i Sverige – Kompetens, erfarenhet och status
Redovisning av en enkät till ett par hundra säkerhetschefer och andra säkerhetshandläggare  
i näringsliv och samhälle. Vilken kompetens, erfarenhet, utbildning och lön har de? 
Vad tjänar de? Vilka områden vill de utveckla? 
Talare: Hans Wermdalen, CPP, Alf Lundström, SecNet och Tommy Svensson, NSD.

Scen 4 – Brandskyddsföreningen, A30:10

11.00–11.30 Vilken är den säkerhetsmässiga  
utmaningen med fordon med alternativa drivmedel
Fordon med eldrift och batterier innebär säkerhetsmässiga utmaningar, inte minst för 
räddningstjänsten vid en olycka. Hur man känner igen ett e-fordon? Och hur man ska 
agera vid en trafikolycka?
Talare: Lars Östrand, Presto Brandsäkerhet AB, Lars Hoffman, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, Krister Palmkvist, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
12.00–12.45 Vågar räddningstjänsten anta utmaningen med suicid-prevention?
Här ges tips hur vi kan bli bättre på att våga prata om psykisk ohälsa i det akuta skedet, 
men också i vardagen. 
Talare: Conny Söderberg, Mickael Ivanov och Leif Jirebeck, Storstockholms Brandförsvar.
13.00–13.45 Hur ska vi hantera utmaningen så att stora trähus byggs på ett säkert sätt?
Nu byggs det stora trähus i en omfattning som aldrig förr. Har vi glömt bort våra 
erfarenheter av brandproblemen och missat de riskerna med omfattande fuktskador?
Talare: Hans-Erik Zetterström.
14.00 – 14.30 Heta arbeten – en stor brandorsak och ett framgångsrikt  
skadepreventionskoncept
Bränder orsakade av heta arbeten är ett stort brandsäkerhetsmässigt problem som vi i 
Sverige håller i schack med skadepreventionskonceptet Heta Arbeten.
Talare: Tobias Plantin, Brandskyddsföreningen.
14.45–15.15 Cellplasten – brandriskerna som verkar accepteras av miljöskäl
Här redovisas riskerna med cellplast och konsekvenserna av en brand tillsammans 
med goda exempel där byggföretag och fastighetsägare infört egna regler och rutiner 
för att minska riskerna. 
Talare: Meddelas senare.
15.30–16.00 Från ord till handling i att organisera en modern räddningstjänst
Här presenteras erfarenheter och lärdomar från Northamptonshire Fire and Rescue Service.
Talare: Martyn Emberson, brandchef (Chief Fire Officer) Northamptonshire Fire and 
Rescue Service, Storbritannien.

TORSDAG 16 OKTOBER

Scen 1 – Stora Scenen, A24:34

10.00–10.45 Varför brinner det i våra skolor?
Här ges en inblick i att det finns flera sorters anlagda skolbränder med en beskrivning 
av en typologi med olika gärningspersoner och motiv. Slutligen får vi en inblick i hur 
olika åtgärder fungerar. 
Talare: Sara Uhnoo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs  
Universitet.
11.00–11.45 Skolskjutningar – vad är det, varför sker det och vad kan vi göra när det händer?
Här beskrivs fenomenet med skolskjutningar, vem är gärningsmannen och varför 
genomförs gärningen.
Talare: Anders Björneberg, nyligen pensionerad poliskommissarie vid operativa avdel-
ningen i Stockholm har jobbat i sju år med frågor rörande skolskjutningar.
12.30–13.15 När det värsta händer – chocken, sorgen, krisen. Och ändå måste arbetet rulla på

Efter att Sveriges Radios korrespondent Nils Horner mördats i 
mars 2014 var medarbetarna i chock och sorg. Samtidigt som 
nyhetsarbetet måste fortgå som vanligt behövde medarbetarna 
tas om hand och säkerheten ses över. 
Talare: Anne Lagercrantz, ekochef och Finn Isaksson, säkerhets-
chef, Sveriges Radio.
Moderator: Johanna Kronlid, chefredaktör Tidningen Arbetet.
13.30–14.15 Våld i samband med social oro
Peppe från Husby var en av initiativtagarna till ”Lämna en sten 
– plocka en korv” som blev upplösningen av bränderna i Husby 
våren 2013. Peppe föreläser om utanförskap och samverkan. 
Talare: Payam ”Peppe” Boroodjeni.

14.30–15.15 Lönsam Säkerhet
Presenteras av: ASIS International Sweden. 
Talare: Klas Nilsson.

Scen 2 – Säkerhetsbranchen och BYA, A04:40

10.00–10.30 Är du säker på att ditt larm fungerar även i morgon?
En av de viktigaste uppgifterna för en larmanläggning är att det 
sker en åtgärd vid larm. Men hur ska det ske om förbindelsen till 
larmcentralen inte fungerar? Här går vi igenom hur du framtids-
säkrar ditt larm. 
Talare: Torbjörn Ferndahl, Multicom Security.
10.45–11.15 Säker Säkerhet
Hur kan jag som köpare och beställare av säkerhetssystem vara 
säker på att materiel och leverantör uppfyller alla lämpliga krav? Ett seminarium där du 

Torbjörn Ferndahl

Anne Lagercrantz 
Foto: Mattias Ahlm/ 

Sveriges Radio

Agneta Blom  
Foto: Örebro Universitet

 Lars Serenander

Johan Holmström

Fortsättning från föregående sida

Seminarieprogram för SKYDD den 14–16 oktober
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Life Cycle Solutions for
Buildings and Industries

Den 14-16 oktober pågår nordens största 
och viktigaste mötesplats för Säkerhets-
lösningar, då finns vi givetvis på plats.

Om du vill prata om vad moderna och 
kostnadseffektiva lösningar kan göra för 
din verksamhet redan idag, kom in i vår 
monter så berättar vi mer.

Kontakta oss gärna på 020-40 20 10 eller  
sakerhet@caverion.se

caverion.se

Vi ses på 
skyddsmässan

som åhörare också har möjlighet att ställa frågor. 
Talare: Jan-Olof Danielsson, SBSC – Svensk Brand och Säker-
hetscertifiering.
11.30–12.00 Handeln – Ett skafferi för de kriminella
Dagligen drabbas handeln av en mängd olika brott. Stora säkerhets-
investeringar görs, men räcker det?
Talare: Per Geijer, säkerhetschef vid Svensk Handel.
14.00–14.30 Björn Eriksson, f.d.. Rikspolischef,  
summerar och bjuder på nybakat
Björn Eriksson summerar mässan och blickar in i framtiden, Caro-
line Ahlqvist ”Hela Sverige bakar”, bjuder på ”nybakade väktare 
och ordningsvakter”. Vad är receptet på väl utbildade väktare och 
ordningsvakter?
Medverkande: Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen, Caroline Ahlqvist.

Scen 3 – Swesec, A17:30

11.00–11.30 Metallstölder och motåtgärder i Europa  
– särskilt i Storbritannien
Ett EU-projekt, ”Pol-Primett”, har kartlagt omfattningen av 

metallstölder och möjliga motåtgärder. VI bör lära oss av Storbritannien som är flera 
år före Sverige i stöldbekämpningen.
Talare: Bo Janzon, professor, SECRAB Security Research.
12.00–12.30 Säkerhet – inte så svårt som du tror.  
5 saker du behöver tänka på för att öka säkerheten 
I denna föreläsning tar vi en titt på fem områden som minskar riskerna för dig och ditt 
företag och som samtidigt inte kostar skjortan.
Talare: Per Hellqvist, Symantec.
13.00–13.30 Att förebygga tillgrepp och möjliggöra för Polisen att hitta  
stöldgods med hjälp av Märk-DNA
Det finns flera typer av så kallad DNA-märkning på marknaden. Deras användningsom-
råden, vad som skiljer dem åt, och hur man lyckats i England med märkmetoden belyses. 
Talare: Robert Ytterberg, Stöldskyddsföreningen och Ulf Malmqvist, chef för Utveck-
lingsavdelningen, Polisen i Stockholm.

Scen 4 – Brandskyddsföreningen, A30:10

11.00–11.30 E-learning, ett bra verktyg för ett utvecklat brandsäkerhetsarbete
Brandskyddsföreningen har satsat på att utveckla möjligheterna till effektivare utbild-
ning inom brandsäkerhet genom att e-learning-paket. 
Talare: Lukas Svärd, verksamhetsutvecklare på Brandskydds- föreningen Sverige.
13.00–14.00 Alarmeringstjänstutredningen – SOS Alarms syn på vägen  
fram till en förbättrad alarmeringstjänst
I detta föredrag kommer SOS Alarm att presentera synen på en väg fram till en förbättrad 
alarmeringstjänst och hur SOS Alarm formar sig för framtiden. 
Talare: Gunnar Bergström, Tjänsteägare 112 och SOS Alarms kontaktperson för Alar-
meringstjänstutredningen och Peter Söderlund, AO chef för Säkerhet- och Jourtele på 
SOS Alarm AB.
14.15–15.00 Erfarenheter från skogsbranden i Sala
Talare: Representanter från skogsägare, försäkringsbolag med flera.

Jan-Olof Danielsson

Per Geijer

Välkommen till SKYDD, 14-16 oktober!
Välj fritt bland 50 olika seminariepass under SKYDD 2014  

– helt utan kostnad.

Branschens mest välkända och respekterade föreläsare är på 
plats under de här dagarna. Du erbjuds ett kunskapslyft utöver 
det vanliga. Titta igenom programmet ovan, för att hitta det 
som intresserar dig mest.

För löpande information: www.skydd.net

OR-kod iPhone OR-kod Android
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VMC elteknik AB, Tel:0152-333400  E-post: info@vmc.se, www.vmc.se

Siqura skakar upp marknaden för övervakning 
med en helt ny serie videoencoders.
 
Detta är en helt ny line-up av Click & Go videoencoders 
som konverterar ditt analoga CCTV-system till ett modernt 
IP-videonätverk med hög prestanda. 

• 1-, 4-, 16-kanaler H.264
• Kompakt: click & go
• DIN-skenemontage
• Bildkvalitetskontroll
• Integrerad bildförbättring

• Hög upplösning: 960H stöd (960x576px)
• ONVIF profil S
• Med eller utan PoE
• 2x digital I/O
• Sabotagedetektering

EVE gör Migration till IP Enkelt!

Möt EVE - Smart & Oemotståndlig

Nordens skyltfönster för    säkerhetsprodukter
SKYDD 2014 är Nordens största säkerhetsmässa och som skyltfönster för leverantörer av  
produkter och tjänster inom brand och säkerhet är det svårslaget. SecurityUser.com bjuder på 
en liten förhandstitt på vad som kan förväntas finnas i montrarna, baserat på utställarföretagens 
nyhetsflöde under året.

I den här förhandstit-
ten fokuserar vi på 
produkter och tjänster 
kopplade till elektro-

nisk säkerhet. Här domine-
rar kamerabaserade säker-
hetssystem även om system 
för larm och passerkontroll 
också får ett relativt stort 
utrymme.
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Nordens skyltfönster för    säkerhetsprodukter
KAMERABASERAD SÄKERHET

Ethiris VMS

Kentima Ethiris är en svensk 
utvecklare av video manage-
ment system (VMS) och kom-
mer på mässan visa sin senaste 
versio av Ethiris VMS, men 
även ge en smygtitt en inblick 
i de nya spännande funktioner-
na i den kommande versionen 
Ethiris 7.0. 

DCS-6004L

Also en distributör av IT-pro-
dukter kommer bland annat 
presentera D-Links två nya 
säkerhetskameror DCS-5615 
och DCS-6004L av dome-
modell. Båda kamerorna är 
framtagna för diskret använd-
ning i områden där räckvidden 
är viktig. Power over Ethernet 
(PoE) möjliggör också instal-
lation där det inte finns någon 
tillgänglig strömkontakt. 

En annan intressant dome-
kamera är kamera DCS-5616 
som diskret kan övervaka stora 
områden med 360 graders-vis-
ning och 16x digital zoomfunk-
tion. Det innebär att företag kan 
övervaka stora områden samti-
digt som man kan fokusera på 
utvalda platser.

SNC-XM631

Sony kommer visar hur den 
senaste 4K-tekniken kan 
användas för att nå nya nivåer 
av bildskärpa i säkerhetsbran-
schen.

– Eftersom vi är ett bolag som 
vill driva innovation ser vi det 
här som ett bra tillfälle att visa 
och ta reda på vilka fördelar 
den här tekniken innebär för 
slutanvändaren, säger Björn 
Admeus, ansvarig för Video 
Security på Sony Professional.

En ny produkt är också 
SNC-XM631, det senaste till-
skottet i X-serien som Sony 
kallar den sjätte generatio-
nens säkerhetskameror, Mini-

dome-kamerorna är utrustade 
med Ipela Engine Ex och med 
ett nytt IP-nätverk som gör att 
SNC-XM631 levererar Full 
HD-kvalitet i svåra ljusförhål-
landen. Dessutom har kameran 
dynamiskt omfång (View-DR) 
och bildstabilisering.

ExacqVision – version 6.2  

Teletec Connect kommer att 
lansera Dahuas säkerhetska-
meror på den nordiska mark-
naden i samband med Skydd. 
Därutöver kan vi förvänta oss 
flera nyheter av andra fabrikat, 
exempelvis den nya utgåvan 
av videolagringsprogramva-
ran ExacqVision – version 6.2  
som bland annat innehåller 
nya funktioner för bokmärk-
ning och stöd för en rad nya 
kameramodeller, däribland 
panoramakameran SNF-7010 
från Samsung som också ingår 
i Teletecs sortiment. Bokmärk-
ningsfunktionen gör det möjligt 
att markera intressanta händel-
ser via programvarans sökfunk-
tion och ange en beskrivning av 
händelsen direkt i Exacqvision. 
Ett bokmärke kan innehålla 
både video (från en eller flera 
kameror), ljud och text. Det 
material som markerats med 
ett bokmärke skrivskyddas på 
servern vilket gör att man inte 
riskerar förlora informationen 
genom överskrivning innan 
materialet har exporterats.

Axis finns på plats har bland 
nyheterna i år en mångsidig 
modulserie IP-miniatyrka-
meror med stort dynamiskt 
omfång och hög detaljåter-
givning. De diskreta HDTV 
1080p-kamerorna är designade 
för användning vid bankomater, 
banker, butiker, hotell samt krä-
vande miljöer såsom ambulan-
ser och polisbilar. 

AXIS Q1615-E

Axis visar också AXIS Q1615 
och AXIS Q1615-E som är 
avsedda för installation i 
krävande miljöer och uppges 
leverera  utmärkt bildkvali-
tet och samt uppfylla beho-
ven för inomhus- och utom-

husövervakning dygnet runt. 
Kamerorna har stort dyna-
miskt omfång (WDR) och 
leverera bilder med HDTV-
upplösning (1080p). Lägg 
därtill elektronisk bildstabi-
lisering och stötdetektering.  
Vidare anpassas inställning-
arna för kontrastrika scener 
och Ligthfinder-läge automa-
tiskt vilket gör att alla detal-
jer i både mörka och ljusa 
områden framträder. De nya 
kamerorna är dessutom första 
fasta kameror som kan filma 
med 50/60 bilder per sekund 
i 1080p-upplösning. Detta är 
dubbelt så hög bildhastighet 
som normalt, och möjliggör 
ännu jämnare återgivning av 
inspelningar med snabbrör-
liga människor eller fordon.

Kamerorna är också utrus-
tade med Axis WDR – Fore-
nisc Capture, som optimerar 
videoupptagningarna för kri-
minaltekniska ändamål. Det 
sker genomen extremt hög 
detaljnivå som visas i bilderna, 
både i de ljusa och mörka par-
tierna av bevakningsområdet.

De inbyggda funktionerna 
avvägningsassistans och auto-
matisk bildrotering ger snabb 
installation och ögonblicklig 
videokvalitet. Detta säkerstäl-
ler högsta möjliga bildkvalitet 
oavsett kamerastatus och den 
aktuella miljön. Tack vare 
stötdetekteringsfunktionen kan 
kameran vid sabotageförsök 
skicka ett larm till personalen 
eller spela upp ett ljudklipp, 
vilket är en praktisk funktion i 
skolor, på allmänna transport-
medel etc. Den utomhusförbe-
redda modellen AXIS Q1615-E 
tål tuffa väderförhållanden, och 
kamerahöljet är skyddat mot 
slag och vandalisering.

Svensk Säkerhetsvideo lanse-
rar Avigilons nya HD Pro-kame-
ror med extrem upplösning och 
mycket stora bildsensorer.

Avigilons nya HD Pro-kamera

Kamerorna finns med 8 (4K), 
12 och 16 megapixels upplös-
ning och möjliggör övervak-
ning av mycket stora områden 
under svåra ljusförhållanden. 
Tack vare den ökade bildfrek-
vensen på mellan 10 och 12 
bilder per sekund lämpar sig 
kamerorna även väl för appli-
kationer där snabba rörelseför-
lopp skall kunna återges på ett 
naturtroget sätt. 

Den höga bildkvaliteten 
och den effektiva bandbredds-
kontrollen möjliggörs av Avi-
gilons nya H4 videoplattform, 
som förenar H.264-kompres-
sion med Avigilons proprie-
tära High Definition Stream 
Management (HDSM) tek-
nik, HDSM 2.0. Genom att 
kombinera dessa teknologier 
i HD Pro-kamerorna uppnås 
en mycket hög bildkvalitet, en 
ökad bildfrekvens och samti-
digt en smartare kontroll av 
bandbredden och därav även 
den nyttjade lagringskapacite-
ten, enligt Svensk Säkerhets-
video.

Vectis iX

Siemens Security Products 
lanserar Vectis iX, en serie 
fristående och modulbaserade 
NVR-enheter (Network Video 
Recorders) med stöd för inspel-
ning av bilder i full HD från 
upp till 16 kameror samtidigt 
med 25 fps (frames per second), 
samt stöd för en upplösning på 
upp till 20 megapixel.

Enheterna använder video-
komprimeringsstandarden 
H.264 som endast tar upp en 
liten del av bandbredden. De 
är dessutom kompatibla med 
äldre standarder (MPEG4, 
MxPEG och MJPEG) för smi-
dig integration med användar-
nas befintliga kameror. Vectis 
iX har även stöd för den senaste 
ONVIF Profile S-standarden 
som gör att produkterna inte 
bara kan användas med kame-
ror från Siemens utan även från 
90 tredjepartstillverkare.

Bosch Security Systems visar 
sitt utbud av kameror, exem-
pelvis IP5000 – en helt ny 
serie högpresterande HD- och 
megapixelkameror anpassade 
för ett stort antal typer av app-
likationer. Den nya Bosch-
serien, med upplösning på upp 
till hela fem megapixel, kom-
mer att vid slutet av året bestå 
av tretton kameror i fyra olika 
utföranden; microdome, bullet 
samt inom- och utomhusdo-
me-kameror. Serien erbjuder 
en mängd olika upplösningar 
och tillgodoser alla behov av 
detaljrikedom samtidigt som 
kamerorna också stödjer lag-
ring på SD-kort.

IP5000

Utomhuskamerorna kan dess-
utom konfigureras ytterligare 
för att passa alla typer av objekt. 
Användaren kan välja mellan 
vandal- eller vädersäkrade 
kapslingar samt IR-LED:er för 
mörkerövervakning. Dessut-
om gör justerbara objektiv det 
enkelt att anpassa kamerornas 
synfält.

Alla nya kameror levereras 
med två unika tekniker för att 
minska bandbredden. iDNR-
tekniken (intelligent Dynamic 
Noise Reduction) analyserar 
bilden och anpassar bruset 
efter innehållet. Exempelvis 
så reduceras bandbredden 
med upp till 50 procent när 
bilden inte innehåller någon 
rörelse. Så snart ett rörligt 
objekt upptäcks minskas bru-
set för bästa detaljåtergivning. 
Användaren kan även själv 
välja upp till åtta komprime-
ringsområden i en bild. Det 
innebär att mindre viktiga 
områden kan komprimeras 
hårdare, och att bandbredden 
då kan koncentreras till det 
som är viktigt.

Bosch Cloud-based Services 
är också ett koncept som visas 
på mässan. Baserat på en mjuk-
vara erbjuds marknaden  en lös-
ning som möjliggör leveranser 
av videoövervakningstjänster 
på distans. Här förpackas en 
lösning som innefattar sälj-
klara videotjänster, sömlös 
integration och enkla verktyg 
för att hantera konceptet steg 
för steg.  
 

LARMPRODUKTER

 När det gäller inbrottslarmpro-
dukter utlovar Siemens Secu-
rity Products att visa världens 
första centralapparat med inte-
grerad IP-larmsändare. Med 
den inbyggda IP-larmsändaren 
och GSM/GPRS-modulen som 
backup krävs således ingen 
extern larmöverföringsutrust-
ning. Nu är Siemens SPC-cen-
tralen också certifierad enligt 
SSF114:2.

En annan intressant nyhet 
är Magic PDM-IXx12/T och 
PDM-IXx18/T,  kombirörelse-
detektorer som uppges erbju-
da tillförlitlig detektering av 
inkräktare och hög immunitet 
mot falsklarm.  Detektorernas 
Matchtec-algoritm kombine-
rar passiva infraröda kanaler 
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Det är Du,
som är nyckeln!

(PIR) och mikrovågskanaler 
(MW) som ger oerhört exakt 
respons på rörelser i detekte-
ringsområdet.

Magic PDM-IXx12/T

Algoritmen analyserar den 
relativa styrkan hos IR- och 
MW-signalerna från ett objekt 
i rörelse och ger därefter rele-
vant respons. Det går även att 
använda flera detektorer nära 
varandra, eftersom algoritmen 
dessutom reducerar interferen-
sen mellan MW-modulerna. 
Detta ger bättre flexibilitet i 
installationen.

Detektorerna lämpar sig för 
såväl privata som kommersiel-

la miljöer och klarar även tuffa 
förhållanden, till exempel rum 
med snabba och extrema tem-
peraturvariationer som kan leda 
till falsklarm.

RCO Security lanserar larm-
panelen R-Touch 50 som 
erbjuder användaren en enkel, 
tydlig och säker larmstyrning. 
Panelen på 15 tum ger total 
överblick och kontroll över 
larmanläggningen eftersom 
man kan övervaka och styra 
såväl inbrottslarm som drifts-
larm och brandlarm – allt med 
några enkla tryck på den stora 
och intuitiva pekskärmen.

R-Touch 50

Den SBSC-intygade panelen 
R-Touch 50 består av en alu-
miniumram med plåtbakstycke 
och härdad glasfront. Den är 
avsedd för montering inom-
hus, en för hela fastigheten 
eller en vid varje larmområde, 
och systemet kan lätt konfigu-
reras från RCO:s administra-
tionsmjukvara R-Card M5. På 

ritningen över fastigheten och 
dess våningsplan som syns på 
skärmen kan personal och väk-
tare bland annat se olika larm-
punkter, larmets status samt 
bortkopplade eller aktiverade 
larmzoner. Den stora pekskär-
men gör systemet lättarbetat 
och med handen är det enkelt 
att zooma, panorera samt för-
flytta sig i menyerna och styra 
anläggningen.
 
Göteborgsbaserade Dualtech 
IT kommer presentera sitt 
utbud inom säker IP-baserad 
larmkommunikation. Här 
finns  bland annat  DALM5000 
IP/GPRS EWM som är intygad 
av svenska SBSC för såväl 
inbrotts- som brandlarmsö-
verföring i Sverige, men som 
också nyligen erhållit cer-
tifiering enligt CPR EN54-
21:2006, vilket innebär att 
produkten nu är godkänd för 
brandlarmsöverföring inom 
hela EU. 

DALM5000

Dualcom Digiair

CSL Dualcom ställer ut för 
första gången på Skydd och 
kommer bland annat visa 
Dualcom Digiair, en ny tråd-
lös kommunikationsenhet för 
larmöverföring. Liksom andra 
Dualcom-produkter drar Digi-
air nytta av det prisbelönade 
simkortet WorldSIM med stöd 
för flera mobilnät. Lösningen 
ger den bästa garanterade 
radiotäckningen, enligt Chris-
tian Eriksson, vd för CSL 
Dualcom i Sverige, som menar 
att systemet också är ekono-
miskt rätt.

– Digiair  utnyttjar helt enkelt 
radiokommunikation via alla 
mobilnät i stället för telefon-
linjer, vilket eliminerar alla 
samtalskostnader, säger han.

Som självkonfigurerande 
enhet uppdateras Digiair auto-
matiskt av Gemini Managed 
Network med nödvändiga 
larmcentrals- och användardata 
via det privata molnet när den 
är på plats och startas.

Dualcom Digiair har kon-
struerats för maximal kompa-
tibilitet och i ett kompakt for-
mat för att passa i marknadens 
befintliga centralapparater och 
har Dial Capture som standard. 
Digiair uppges uppfylla både 
EN 50136- och SSF114:2-
kraven.

Inom området larmkommu-
nikation kommer naturligtivis 
de marknadsledande före-
tagen Multicom Security och 
Safetel också finns på plats. 
Då dessa bolag beslutat sig 
för att gå samman i ett gemen-
samt bolag blir det intressant 
att se hur de profilerar sig på 
Skydd.

PASSERKONTROLL

Passersystem ARX

Assa har mässans största mon-
ter och kommer där presentera 
en mängd olika fabrikat och 



produkter inom lås och pas-
sersystem. Här kommer exem-
pelvis exempelvis senaste nytt 
kring passersystemet ARX 
presenteras liksom allt nytt 
kring det prisbelönta Aperio-
konceptet. 

R-Card M5

RCO Security finns också på 
plats med en välladdad mon-
ter. Nyligen presenterades ver-
sion 5.37.4 av programvaran 
R-Card M5 som används för 
administration och program-
mering av passersystemet 
R-card 5000. En viktig nyhet 
i denna version är bland annat 
möjligheten till så kallad 
väsentlig funktion som innebär 
att systemet genom givare kan 
hantera kolvlägen. Tack vare 
funktionen kan man i exempel-
vis en butik konfigurera sys-
temet så att alla nödutgångar 
måste vara olåsta innan man 
kan slå på belysningen och 
öppna butiken. På samma sätt 

måste alla nödutgångar vara 
låsta igen innan det går att 
släcka belysningen vid buti-
kens stängning. Med väsent-
lig funktion i butiksmiljö ökar 
alltså säkerheten för både 
allmänheten under dagtid och 
butiken nattetid. Funktionen 
kan naturligtvis användas på 
fler objekt än butiker och är 
inte heller begränsad till just 
belysningen.  

En annan funktion i M5, som 
infördes redan i förra versionen, 
är möjligheten att i systemdata-
basen göra en sökning på spär-
rade kort eller kort som inte 
använts under en längre tids-
period (användaren definierar 
själv denna tidsperiod). Detta 
innebär för administratören ett 
enkelt sätt att rensa upp i data-
basen eftersom man snabbt 
och smidigt kan välja vilka 
användare som ska ha fortsatt 
behörighet och vilka som ska 
raderas – vilket naturligtvis 
ökar säkerheten.  

Installation kan göras på 
en fristående dator eller på en 
server i nätverk med möjlighet 
för flera klienter/operatörer att 
administrera systemet.

Evva Salto visar bland annat 
det nya elektroniska låssys-
temet XS4 Mini. Enhetens 
kompakta konstruktion, kom-

binerat med en modern LED-
estetik, markerar ett nytt 
designspråk från Salto. XS4 
Mini är gjord för att säkra och 
kontrollera alla  dörrar snabbt 
och effektivt. 

XS4 Mini

XS4 Mini är kompatibel med 
Salto Virtual Network (SVN) 
och Salto Wireless Network, 
samt åtskilliga typer RFID-
teknologier (inkluderat NFC).

Kaba Exos

Kaba ställer ut för att visa 
sina lås- och passerkontroll-
lösningar.  Här inbegrips  
exempelvis passersystemet 
Kaba Exos, baserat på en 

universiell, öppen plattform 
som byggs upp med moduler. 
Systemet kan skräddarsys helt 
efter behov och enkelt föränd-
ras genom tiden. Kaba exos 
erbjuder flera olika kommu-
nikations-tekniker, varav TCP/
IP är en. Genom att ett Kaba 
Exos-system kan kommuni-
cera över det befintliga nät-
verket minskar investerings-
kostnaden. Nätverket ger även 
användare och administratörer 
en hög tillgänglighet till syste-
met, och framtida utbyggnad 
blir smidig och kostnadseffek-
tiv, hävdar Kaba. 

ÖVRIGT

Linjator är en annan utställare 
på SKYDD. De kommer bland 
annat att presentera ett koncept 
med kompletta kopplingsboxar 
för telekom- och säkerhetsnät 
i skyddsklass IP66 från Ensto.

IP66 från Ensto
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SÅ HÄR SER VI DIN VARDAG. 
SensEye är vår mest intelligenta branddetektor någonsin. En detektor som anpassar 

sig efter dina behov. En detektor som upptäcker både svart och vit rök, tack vare något 
så enkelt som en liten orange lysdiod. En detektor som ersätter alla andra. 

Så att din vardag kan fortsätta – precis som vanligt. 

w w w. se n seye .tec h n o l o gy

Besök vår monter  

A06:28

Välkommen till  

AR Media  
på SKYDD

armedia.se
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DET ÄR ENKELT ATT KOMMA IGÅNG – KONTAKTA NÅGON AV OSS ELLER BESÖK WWW.DALM.SE

Next Generation Alarm Communication

Säkerhetställ ditt larm. Och kapa kostnader.

DALM Ambassadors:

Teleoperaratörerna digitaliserar telenäten. Det kan påverka fram-

komligheten och kvalitén på din larmöverföring till larmcentralen. Vi 

tar ansvar och säkrar din larmöverföring genom att digitalisera den. 

Med DALM kan ditt larmsystem dessutom effektivt och miljövänligt 

kontrolleras över internet. Inbrotts- och brandlarm kan underhållas 

och övervakas på distans, så att du som larminnehavare kan få bättre 

service och support till en lägre totalkostnad.

    Säkerställer fortsatt kontakt med larmcentral

    Få högsta tillgängliga säkerhet ditt system kan uppnå

    Kapade kostnader

Dualtech är en av de ledande inom larmkommunikation i Sverige.  
I samarbete med andra ledande säkerhetsföretag i Sverige (se nedan) 

ser vi till att alla larm når fram.

DALM är ett infrastrukturkoncept som uppmärksammats med 

en utmärkelse i Detektor International Award – som en teknisk 

milstolpe samt för att utvecklat säkerhetsmarknaden som helhet.

Safe City ska på ett 
enkelt sätt visa hur 
säkerhetsföretagen på 
olika vertikalmarkna-

der kan erbjuda smarta lös-
ningar för att motsvara kunder-
nas förväntningar av säkerhet, 
effektivitet och ROI – avkast-
ning på investerat kapital. 

– Tanken är att göra Safe City 
till en inbjudande sluss, där besö-
karna kan få inspiration innan de 
går vidare för att hitta olika pro-

dukt- eller tjänstekomponenter 
för sina önskade säkerhetslös-
ningar, säger Magnus Eriksson, 
projektledare för Skydd.

Temaområdet Safe City pre-
senterar säkerhetslösningar på 
olika stationer som represen-
terar särskilda branscher eller 
vertikalmarknader.
Säkerhet för olika branscher
Bakom presentationerna står 
Safe City-sponsorerna, där 
såväl marknadsledande system-
leverantörer (integratörer) som 
produktleverantörer (tillverka-
re) finns representerade. Deras 

lösningar (kund-case) presen-
teras på interaktiva dataskär-
mar, som representerar olika 
branscher, exempelvis handels-, 
transport- eller utbildningssek-
torn. Besökarna möts av data-
skärmar med ikoner som repre-
senterar säkerhetsobjekten som 
de klickar på och leds på så sätt 
in i presentationen. 
Säkerhet och ekonomi
Presentationen innefattar infor-
mation om säkerhetsobjektet, 
vilka hot- och problembilder 
som finns, vilken lösning man 
har valt och vilket utfall som den 

valda lösningen har resulterat i – 
både när det gäller säkerhet och 
ekonomi (ROI). På plats kom-
mer leverantörernas experter fin-
nas om någon önskar hjälp med 
att navigera på skärmen eller vill 
ha mer information. 

– Tanken med Safe City är att 
inspirera besökarna så att de lätt-
are kan tillgodogöra sig besöket 
när det går vidare i utställnings-
hallen för att se vad de olika 
leverantörerna har att erbjuda. 
Vi vill ge dem idéer som de kan 
ta vidare för sina individuella 
behov, säger Magnus Eriksson, 

projektchef för SKYDD. 
Drivande sponsorer 
Sponsorerna som finns på plats 
i Safe City är Securitas, G4S, 
Bravida Säkerhet, Axis, Bosch 
Security Systems, Caverion, 
Milestone Systems, Securitas 
Direct, Kaba, PAS Card, och 
Säkerhetsbranschen.

– Sponsorerna har varit 
mycket drivande i utveckling-
en av konceptet för att göra 
Safe City till ett attraktivt och 
inspirerande  temaområdet är 
avsett att vara, säger Magnus 
Eriksson.

Safe City  
– inspiration till 
säkerhetslösningar
När SKYDD-besökarna anländer till utställningen möts de allra  
först av Safe City – ett temaområde och en fysisk portal till det stora 
utställningsområdet.
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Båda museerna sträcker 
sig genom komplexa, 
underjordiska loka-
ler fyllda med unika 

minnen. Det var ett utmanande 
projekt att bygga upp en fung-
erande säkerhetslösning för att 
skydda en viktig del av Sveri-
ges kulturarv när utställningen 
öppnades för allmänheten. 
En underjordisk skatt
När man har gått förbi de 306 
lysande glödlamporna som 
bildar ordet ABBA får man 
följa med på en resa genom 
bandets historia. Resan kantas 
av föremål från den tiden, som 
instrument, scenkläder och till 

och med en helikopter. Men 
museet sitter inte fast i det för-
flutna, långt ifrån. Modern tek-
nik som helkroppsskannrar och 
hologram ser till att besökarna 
blir en del av upplevelsen.
Höga säkerhetskrav
Med en sådan värdefull samling 
ställde ABBA The Museums 
försäkringsbolag extremt höga 
krav på säkerheten. Och efter-
som museet ligger under jord var 
det av yttersta vikt att säkerställa 
att både personalen och besökar-
na skulle känna sig säkra. 

– Det är en svår lokal att över-
vaka, säger Pelle Berglund, drift-
ansvarig på ABBA The Museum. 

Ett strålande par 
ABBA The Museum och 
SMHoF ville ha en heltäckande 
säkerhetslösning, men tidsra-
marna var mycket snäva och 
dessutom ville de vid behov 
snabbt kunna anpassa omfatt-
ningen av säkerhetslösningen. 
Bygget av utställningarna omfat-
tade flera våningsplan och där 
byggdes även ett hotell och en 
restaurang. Efter den storslagna 
invigningen skulle dessutom 
konserter och andra evenemang 
kräva egna säkerhetslösningar. 
Projektet krävde dedikerad 
säkerhetspartner och det var just 
därför man valde Securitas.

– Det fanns en uppenbar sym-
metri eftersom Securitas är ett 
svenskt företag som är etable-
rat internationellt, i likhet med 
många av de artister som presen-
teras på museet. Vi märkte också 
att projektet betydde mycket för 
alla på Securitas, plus att Secu-
ritasloggan på dörren sänder en 
signal om att vi tar säkerheten på 
allvar, säger Charlotte Wiking, vd 
för Swedish Music Hall of Fame. 
360-graders kameror ger överblick 
Helhetslösningen som Securi-
tas skapade utgick ifrån fysiskt 
skydd mot intrång, så kallat 
skalskydd, för samtliga lokaler. 
Det viktigaste var emellertid de 

360-graders kameror som hjälper 
operatören att inspektera platsen 
direkt när larmet går. Det gör att 
operatören kan fastställa exakt 
vad som händer i folkmassan och 
vägleda utryckningspersonalen 
till rätt plats. Det är inte bara 
viktigt vid stölder utan också vid 
akuta sjukdomsfall och brand-
larm. Vid sådana nödsituationer 
räknas varje sekund. I den under-
jordiska museilabyrinten skulle 
det ta utryckningspersonalen tid 
att hitta rätt utan denna vägled-
ning, tid som man kanske inte har 
i det läget. Förutom teknik finns 
väktare tillgängliga dygnet runt 
för att förebygga och ingripa vid 
eventuella incidenter.

Nya Swedish Music Hall of Fame (SMHoF) speglar 100 års pophistoria 
och i byggnaden återfinns även ABBA The Museum. Säkerheten kring 
denna kulturskatt har Securitas stått för och i temaområdet Safe City 
på SKYDD-mässan bjuder säkerhetsföretaget in besökarna till en 
inblick i den säkerhetsproblematik som finns och hur man löser den. 

Så skyddas  
en kulturskatt

Case i Safe City – ABBA the Museum

ABBA the Museum. Foto: Åke E:son Lindman/ABBATheMuseum.
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Utställarförteckning – SKYDD 2014
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Utställarförteckning – SKYDD 2014
Dessa företag ställer ut på SKYDD, 

Stockholmsmässan, Älvsjö den 14-16 oktober 2014

Fortsätter på nästa sida
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Schneider Electric Sverige AB A06:40
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Säkerhetsbanketten onsdagen den 12 november 
Restaurant Cassiopeia, Tycho Brahe Planetarium  

AR Media International AB, Västberga Allé 32 , 126 30 Hägersten, Sweden, tel +46 8 556 306 80, www.sectech.nu

Välkommen till  
Säkerhetsbanketten

Förrätt: Hemrökt lax med stjärnanis-kräm och vinägrett samt saltbakade 
rödbetor och mitzunasallad. Därtill hembakat bröd & smör.

Huvudrätt: Kalvstek med rosmarinbakade rotfrukter, potatisgratäng 
med mustig kalvglace. Serveras två gånger.

Dessert: Kökschefens chokladfondant med bärkompott och vaniljglass.

Mediapartners:

Arrangeras av:

Huvudsponsor:
Bankettsponsor:

Entrésponsor:

SECTECH är en säkerhetsmässa som fokuserar på teknik och tjänster inom  
kameraövervakning, passerkontroll, larmsystem och integrerade säkerhetslösningar. 

I samband med säkerhetsmässan SECTECH arrangeras Säkerhetsbanketten på kvällen  
onsdag 12 november, kl. 19.00. Förutom god mat med dryck kommer bankettgästerna få  
avnjuta en underhållande show med Rune Klang. Efter en lång dag på mässgolvet vill vi  
gärna bjuda på något lätt och festligt, både för öron och ögon.

Rune Klan
För underhållning står en av Danmarks största och roligaste magiker, Rune Klan. Under loppet  
av sin stormande karriär har han roat gäster i så väl som stand-up comedy som med magi. 

Pris: 850 DKK (exkl. moms)
I priset ingår 3-rätters meny, välkomstdrink, husets vita vin Chenin Blanc, husets röda vin  
La Playa, Cabernet Sauvignon, dessertvin Moscatel, isvatten på bordet samt kaffe/the.  
Anmälan är bindande. Bekräftelse skickas efter mottagandet. Avgiften faktureras.

Beställ biljetter här:
deniz.baykal@armedia.se  

08–556 306 80, www.sectech.nu

Rune Klan

Danmarks största och  

roligaste magiker!

Meny

www.armedia.se

Verksamheten är fokuserad på utgivning av tryckta 
och elektroniska publikationer. Medierna vänder 
sig till säkerhets marknadens samtliga läsarkategorier, 
från tillverkare till slutkund. 

Besök vår monter: A06:28

Välkommen till  

AR Media på SKYDD

Prestigefyllda priset Detektor Inter-
national Award delas ut på Skydd/
Stockholmsmässan 15 okt. kl. 16.00 
på SäkerhetsBranschens/BYA:s 
scen! Observera ny plats från i år! 
Alla är välkomna att bevittna denna 
kostnadsfria ceremoni.

AR Media International AB  
– förlaget med 100-procentig inriktning  

på säkerhetsinformation. 

Utställarlista per den  
– 21 augusti 2014 –

För nytillkomna utställare se:  

www.skydd.net

Fortsättning från föregående sida

Dessa företag ställer ut på SKYDD, 
Stockholmsmässan, Älvsjö den 14-16 oktober 2014

Utställarförteckning – SKYDD 2014

Schrack Seconet AG A23:19
www.schrack-seconet.se

Securitas Direct Sverige AB A18:20

Securitas Sverige AB A04:23

Security Education Nordic AB A04:52

Sensec AB A21:10

Siemens AB, Security Products A10:41

SimonsVoss Technologies GmbH A10:49
www@simons-voss.com

Skylink AB A13:11
www.skylink.se

Skyskol AB A35:23

Smekab AB A15:40

SmokeGuard A24:29

Solar Sverige AB A10:40

Sony Professional  Europe A09:21

SOS Top Safe A23:38

Space Production AB A10:30

SSK Säkerhetsakademien AB A04:50

Standard Audio AB A15:49

Step A12:40

Swansons Telemekanik A17:11

SVB Försäljning Kommunikationsradio  
 A27:02

Svebab A29:10

Swedish Radio Supply AB A29:28

Svensk BevakningsTjänst AB A05:48
www.bevakningstjanst.com

Svensk Handel AB A19:30

Svensk Säkerhetsvideo AB A12:20

Svenska Kommunalarbetareförbundet  
 A32:21

Svenska Stöldskyddsföreningen A24:10

Swesec A21:30

Systemtext AB A19:30

SäkerhetsBranschen A04:41

Säkerhetsveteranerna A18:07 
Tagmaster AB A06:51

TC Connect Sweden AB A29:19

Teletec Connect AB A09:20

Tidningen Skydd & Säkerhet A23:30

Tidomat AB A14:01

Tjeders Industri AB A18:02
www.tjeders.se

TLAB WEST AB A21:11

Toleka AB A25:02

Trygg Hansa Försäkrings AB A19:30

Tyco FireProtection Products A33:10

Uts Försäljnings AB A19:30

Westermo Data Communcations AB  
 A24:21

Viking Life-Saving Equipment A/S  
 A30:20

Vimpex Interguard A30:02

Vindico Security AB A24:17

VingCard Elsafe A10:54

Vitani AB A17:20

VMC Elteknik A17:38

WS Software AB A19:31

Xtralis LTD A35:20

Zhejiang Dahua Vision  
Technology Co., Ltd A19:18

Zodiac Sverige AB A27:16
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securitasdirect.se

Securitas Direct har i över 25 år erbjudit trygghetstjänster till företagsmarknaden. Idag är vi marknadsledande med fler än 60 000 företagskunder fördelade över hela Sverige. 
Vi erbjuder tjänster som stärker och förenklar företags verksamhet i vardagen och bidrar till ökad lönsamhet. Målet är att våra kunder ska ha det – Bra på jobbet.

Med Securitas Direct får du så mycket mer än ett larm.  

Du får ett helhetsåtagande. Vi tar förstås hand om allt från 

installation och överföring till larmcentral, service och 

åtgärd. Men vårt åtagande tar inte slut där. Nu kan  

du exempelvis styra dina kameralarm eller titta på 

dina övervakningsvideor i realtid, via en app i din 

smart phone. Du får helt enkelt full inblick i hela din 

säkerhetslösning, var du än befinner dig. Det här är vi 

ensamma om i branschen och mycket stolta över.  

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du får kontrollen.

Välkommen till vår monter 
A 18:20 på Skyddsmässan 2014

Total överblick,  
var du än befinner dig

Nu ger vi dig 
kontrollen

Utmärkelsen ”Årets 
Trygghetsambassadör” 
instiftades 2011 av 
SNOS och tidningen 

SecurityUser.com och går till 
en person som har arbetat för att 
lyfta trygghetsfrågor i samhäl-
let. Första pristagaren var folk-
partiets rättspolitiska talesman 
Johan Pehrson, tillika riksdags-
ledamot och vice ordförande 
i justitieutskottet. Han följdes 
2012 av författaren, krimino-
logen och polisprofessorn Leif 
GW Persson och förra året var 
det förre rikspolischefen och 
nuvarande ordförande för Säker-

hetsbranschen, Björn Eriksson, 
som fick priset för sitt arbete 
som regeringens utvalde sam-
ordnare av åtgärder mot idrotts-
relaterat våld. Den 15 oktober 
tar han emot utmärkelsen på 
Stockholmsmässan i samband 
med pågående SKYDD-mässa.
 En vital kraft
Morgan Johansson är ordfö-
rande i justitieutskottet och har 
ett starkt engagemang i frågor 
som handlar om brottsbekämp-
ning och trygghetsarbete. 

– I sin politiska gärning är 
Morgan Johansson en vital 
kraft när det gäller kriminal-
politiska frågor. Han har idéer 
för hur vi ska få ett bättre fung-
erande rättsväsen och inser 

också nödvändigheten med 
ett mer tillåtande regelverk 
när det gäller användning av 
säkerhetskameror med inspel-
ning på allmänna platser, säger 
Lennart Alexandrie, SNOS 
grundare och ansvarig utgiva-
re för tidningen SecurityUser.
com.
Konsekvent i sin politiska gärning
Morgan Johansson har också 
uttryckt missnöje med reger-
ingens sätt att hantera våldet 
och brottsligheten i samband 
fotbollsmatcher och den kriti-
ken delas av SNOS. 

– Precis som Morgan anser vi 
att såväl tillträdesförbud, maske-
ringsförbud som ökad använd-
ning av kameror för identifiering 

av våldsverkare bör prövas. Han 
var också tidigt motståndare till 
att klubbarna skulle betala notan 
för polisinsatserna i samband 
med matcher och har klargjort 
att han inte ser våldet som ett 
specifikt problem för svensk 
fotboll utan ett samhällsproblem, 
säger Åke Andersson, ordfö-
rande för SNOS som uppskattar 
Morgan Johanssons konsekven-
ta linje när det gäller synen på 
brottsbekämpning.  
En stark röst 
I SNOS motivering till årets val 
av trygghetsambassadör anges 
följande: 
”Morgan Johanssons enga-

gemang präglas av klara ställ-
ningstaganden i såväl viktiga 

generella som i mer specifika 
trygghetsfrågor. Han har på 
så sätt skapat sig en tydlig 
identitet som sticker ut på ett 
befriande positivt sätt. Hans 
pragmatiska och resultatin-
riktade förhållningssätt när 
det gäller kriminalpolitiska 
frågor gör honom till en stark 
röst för ett tryggare Sverige. 
Därför är han en utomordent-
lig välförtjänt mottagare av 
utmärkelsen Årets trygghets-
ambassadör 2014”.

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och  
tidningen/webbsidan SecurityUser.com har utsett justitieutskottets ordförande,  
socialdemokraten Morgan Johansson, till Årets trygghetsambassadör 2014. 
– Det känns väldigt hedrande att bli utsedd till årets trygghets ambassadör eftersom  

jag brinner för att arbeta för ett tryggare Sverige”, säger 2014-års pristagare.

– Morgan Johansson prisas på SKYDD-mässan

Foto: Anders Löwdin.

Årets trygghetsambassadör 2014
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Säkerhetsföretag länkade på www.SecurityUser.com/se

AB IPS Alarm Direct
www.ipsalarm.se

ADI-Alarmsystem sv AB
www.adi-alarmsystem.se

Aimetis Nordics 
www.aimetis.com

ALSO Sweden AB 
www.also.com

Amido AB 
www.amido.se

Amigo Alarm 
www.amigoalarm.se

Angeno Business Solutions AB
www.angeno.se

Aptus Elektronik A
aptus@aptus.se

 

®

Areff Systems AB
www.areff.se

AXIS Communications AB
www.axis.com

Axlås AB
www.axlas.com

Certifierad Återförsäljare

AxPro Axessprodukter AB
www.axpro.se

Bosch Security Systems
www.boschsecurity.se

DoNet AB 
www.donet.se

Dualtech AB 
www.dualtech.se

EVVASALTO ACCESS AB
www.evvasalto.se

FOAB Elektronik AB 
www.foab.se

Securing Your World

G4S Secure Solutions AB
www.g4s.se

Gate Security AB
www.gatesecurity.se

GPP Perimeter Protection AB
www.perimeter.se

Great Security Svenska AB
www. greatsecurity.se

Hedengren Security AB
www.hedsec.se

Idesco AB
www.idesco.se

Infratek Säkerhet Sverige AB
www.infratek.se

 

InSupport Nätverksvideo AB
www.insupport.se

Intergate AB
www.intergate.se

Kaba AB  
www.kaba.se

KAMIC Security AB
www.kamicsecurity.com

LookC AB
www.lookc.se

Milleteknik AB
www.milleteknik.se

Multicom Security AB
www.multicomsecurity.se

Mysec Sweden AB
www.mysec.se

neXus
nexusgroup.com

Nobeli Business support 
www.nobeli.se

Nordic Alarm AB
www.nordicalarm.se

PAAM Systems AB
www.paam.se

Peelit AB 
www.peelit.se 

PROTECT A/S
www.protectglobal.com

Rapid Bevakning AB
www.rapid.nu 

Rapid Larmcentral AB
www.rapid.nu

RCO Security AB
www.rco.se

Saab AB
www.saabgroup.com

SafeTeam i Sverige AB
www.safeteam.se

Safetel AB
www.safetel.se

Sectech Sweden
www.sectech.nu

Securitas Direct Sverige AB
www.securitasdirect.se/foretag

Securitas Sverige AB
www.securitas.se

Security Assistance Syd AB
www.secass.se

SecurityUser Expo
www.securityuserexpo.com

SKYDD 2014 
www.skydd.net

SOS Alarm AB
www.sosalarm.se

SPC Service AB 
www.spcservice.se

SSF Stöldskyddsföreningen
www.stoldskyddsforeningen.se

BQ Marketing
www.bq.se

Bravida Fire & Security
www.bravida.se

BXO Solutions AB 
www.BXO.se

CameraVision Sweden AB
www.cameravision.se

Cards and more Sverige AB
www.cardsandmore.se

Caverion Sverige AB
www.caverion.se

CCTV-Systems AB
www.cctv-systems.se

CDVI Sweden AB
www.cdvi.se

 
 

Cobs AB
www.cobs.se

Commuter Security Group AB
www.commutersecurity.se

 

Confidence Sweden AB
www.confidence.se

Contal Security AB
www.contal.se

Creone AB
www.creone.se 

Cubsec Bevakning AB
www.cubsec.se

D-Link AB
www.dlink.se
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Säkerhetsföretag länkade på www.SecurityUser.com/se

Stanley Security Solutions AB
www.stanleysecuritysolutions.se

SVA System AB 
www.svasystem.se

Svensk Brand- och 
Säkerhetscertifiering AB (SBSC)
www.sbsc.se

Swesafe AB
www.swesafe.se

SäkerhetsBranschen
www.sakerhetsbranschen.se

Telelarm Stockholm AB
www.telelarm.se

Teletec Connect AB
www.teletec.se

TIDOMAT AB
www.tidomat.se

TKH Security Solutions Nordic
www.tkhsecurity.se

TLAB West AB
www.tlabwest.se

UTC Fire & Security Sverige AB
www.utcfssecurityproducts.se

Utvägen AB
www.utvagen.se

Vindico Security AB
www.vindico.se

Zenita AB
www.zenita.se

Zodiac Sverige AB
www.zodiac.se

Länka ditt företag på: www.securityuser.com

Nyhetskanalen för en tryggare arbetsplats och säkrare affärer!

UTSTÄLLNING • SEMINARIER • SÄKERHETSBANKETT

Visa danskarna
– att ni finns!

Sectech 12 – 13 november   
– Köpenhamn –

AR Media International AB, Västberga Allé 32 , 126 30 Hägersten, Sweden, tel +46 8 556 306 80, www.sectech.nu

www.sectech.nu
Reservation av monter: +46 8 556 306 80, deniz.baykal@armedia.se

Mediapartners:

Arrangeras av:

Huvudsponsor: Bankettsponsor:Entrésponsor:

Årets säkerhetsmässa i Danmark äger rum 12–13 november på 
Scandic Copenhagen Hotel i Köpenhamn. Cirka 900 fackbesökare  
förväntas till utställningen för att ta del av det allra senaste när  
det gäller tjänster och produkter baserade olika typer av säkerhets
teknik. Här kommer allt inom larm, tillträdeskontroll, kamera
övervakning och integrerade säkerhetslösning att exponeras 
under två intensiva dagar.

För svenska företag som vill positionera sig på den danska mark
naden erbjuder Sectech i Danmark utomordentliga möjligheter. 
Boka därför din monter så snart som möjligt. 
Visa danskarna att ni finns!
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Posttidning   – Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE-126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Posttidning B – Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE-126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Drygt 95 procent av 
de totalt 351 myn-
digheterna som fick 
enkäten svarade. 

En del av de frågor som ställ-
des hade direkt koppling till 
paragrafer i MSB:s föreskrif-
ter. Andra frågor var av mer 

generell karaktär beträffande 
informationssäkerhetsarbete.
Policy och ledning
I MSB:s föreskrifter står det att 
en myndighet ska ”upprätta en 
informationssäkerhetspolicy 
och andra styrande dokument 
som behövs för myndighetens 

informationssäkerhet”. Enkäten 
visar dock att endast 84 procent 
av de myndigheter som besva-
rade alla frågor har en informa-
tionssäkerhetspolicy. Dessutom 
är det bara 26 procent som kon-
trollerar ifall policyer och rikt-
linjer följs av medarbetarna.

MSB:s föreskrifter upp-
manar också myndigheter att 

”utse en eller flera personer 
som leder och samord nar arbe-
tet med informationssäkerhet”. 
Trots det har 74 procent av de 
myndigheter som svarat på 
alla frågor inte utsett en infor-
mationssäkerhetschef. Utöver 
det visar enkäten att 38 procent 
av de som leder och samordnar 
informationssäkerhetsarbetet 
saknar tillräcklig kompetens, 
resurser eller mandat för att 
utföra uppdraget på̊ ett till-
fredsställande sätt.
Bristande riskanalys
När det gäller riskanalyser 
påbjuder MSB:s föreskrifter att 
myndigheter ”utifrån risk  och 
sårbarhetsanalyser och inträf-
fade incidenter” avgör hur risker  

ska hanteras, samt beslutar 
om åtgärder för myndighetens 
informationssäkerhet. Under-
sökningen visar att 78 procent 
av de myndigheter som besvarat 
hela enkäten har en metod för 
riskanalys, men att endast 58 
procent har regler för vad ris-
kanalyser ska omfatta eller när 
det ska ske. Dessutom saknar 35 
procent uttalat ansvar för vem 
som ska initiera riskanalyserna.

En myndighet bör enligt 
MSB:s allmänna råd (MSBFS 
2009:10) upprätta och införa 
kontinuitetsplaner för infor-
mationsförsörjningen ”för att 
säkerställa att verksamheten 
ska kunna bedrivas enligt den 
nivå̊ av kontinuitet som beslu-
tats efter genomförd riskana-
lys”. De skriver också att pla-
nerna ”bör hållas uppdaterade 
och övas så att de blir ett natur-
ligt inslag i ledning av informa-
tionssäkerhetsarbetet”. Enligt 
enkätundersökning saknar dock 
65 procent av de myndigheter 
besvarat alla frågor en kontinui-
tetsplan. Dessutom använder 59 

procent inte riskanalyserna som 
stöd vid kontinuitetsplanering.
Ledning och behov av stöd
I MSB:s föreskrifter står det att 
en myndighets ledning löpande 
ska ”informera sig om arbetet 
med informationssäkerhet samt 
minst en gång per år följa upp 
och utvärdera informations-
säkerhetsarbetet på̊ myndighe-
ten”. Av de myndigheter som 
besvarat hela enkäten uppger 
45 procent att myndighe-
tens ledning åtminstone i stor 
utsträckning löpandet håller sig 
informerade om arbetet med 
informationssäkerhet. Dess-
värre rapporterar 37 procent att 
myndigheten saknar eller har en 
mycket begränsad utvärdering 
av informationssäkerhetsarbetet.

Bland de områden där myn-
digheterna önskade mer stöd 
fanns kravställning, uppfölj-
ning, informationsklassning 
och kontinuitetsplanering. Stö-
det önskades i form av bland 
annat malldokument, utbild-
ningsdokument, vägledningar 
och praktiska exempel.

På konferensen ”Informationssäkerhet för 
offentlig sektor” presenterade MSB resultatet 
av en omfattande enkätundersökning som 
gjordes under våren 2014. Undersökningen 
visar att många myndigheter inte följer MSB:s 
föreskrifter när det gäller bland annat ris-
kanalys och kontinuitetsplanering.

Brister i kontinuitetsplanering hos många myndigheter

Hej då PAS Card! Hej neXus!

I oktober byter PAS Card namn till neXus. För dig som kund innebär det  
att du får ännu närmare till en helhetslösning för fysisk och digital access.

neXus är en ledande global leverantör av säkerhetslösningar och tjänster inom Identity and  
Access Management (IAM). neXus koncept drivs av en enkel idé: rätt personer ska få tillgång till  
rätt information vid rätt tidpunkt – oavsett var i världen de befinner sig.

Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten  
Tel. 08-655 39 00

contact@nexusgroup.com  
nexusgroup.com

PAS 140820 SecurityUser SV (Nr3 2014)-B

Myndigheter 0-50 anställda Myndigheter 51-500 anställda Myndigheter 501–fler anställda

Har ni tagit fram en kontinuitetsplan?

Ja 22 %

Nej 78 % Nej 65 % Nej 57 %

Ja 35 % Ja 43 %


