
”Vi uppskattar möjligheten att som SME-företag få 
möjligheten att delta i möten med beslutsfattare 
som arbetar med våra frågor.”
Lars Petterson 
VD, Teleanalys

”Givande möten med ”rätt” personer och ett bra 
nätverk.”
Nicklas Spångberg
Sales Director, Ericsson

”Föreningen ger oss en möjlighet att påverka frågor 
som är viktiga för oss som företag och 
för branschen.”
Lennart Waldenström
Divisionschef, ÅF

”4C Strategies har alltsedan starten varit djupt 
engagerade i samhällssäkerhetsfrågor, 
på alla nivåer i samhället. För oss var 
medlemskap i SACS ett naturligt val.” 
Mikael Grape 
Affärsutvecklingschef, 4C Strategies

Näringslivet har en central roll i arbetet att skapa ett säkert samhälle

Som branschorganisation arbetar SACS för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till att skapa ett 
säkert samhälle. Genom att förbättra medlemsföretagens förutsättningar, kan vi stärka samhällets 
förmåga att hantera hot och kriser.

SACS, Swedish Association of Civil Security 
Box 5510  114 85 STOCKHOLM 

Telefon: 08 782 08 50 E-post: sacs@tebab.com 
www.civilsecurity.se

• Tydlig målbild inom samhällssäkerhet 

• Samordning och effektivisering av 
upphandling

• Forskning och utveckling i samverkan  

• Export av samhällssäkerhet ska inte 
begränsas av exportregler

SACS ARBETAR FÖR: 

 RÖSTER OM SACS 



SACS - Affärsnätverket för företag 
inom samhällssäkerhet
Vad får ditt företag ut av ett medlemskap?

• Ett brett nätverk –  internt inom SACS och externt inom samhällssäkerhetssektorn

• Information om branschen, marknadsläget, trender och aktiviteter

• Direkt dialog med viktiga beslutsfattare såsom politiker och svenska myndigheter

• Deltagande i SACS möten och aktiviteter

• Möjlighet att påverka upphandlingsprocesser, lagstiftning,  exportförutsättningar och 
standardisering

• Genom SACS vara synlig på säkerhetsarenor och mässor såsom Folk och Försvars Rikskonferens, 
Mötesplats Samhällssäkerhet m.fl.

• Rabatt på medlemskap i branschorganisationerna SOFF och SME-D

• Marknadsföring av företagets lösningar på SACS hemsida, i presentationsmaterial och i 
trycksaker

• Rabatter på exempelvis drivmedel, hotell och försäkringar genom tebabplus.se

SACS, Swedish Association of Civil Security, är en branschorganisation för svenska 
företag som nationellt och internationellt säljer varor och tjänster inom området 
samhällssäkerhet. SACS arbetar för att stärka samhällets möjlighet att hantera hot 
som innebär en signifikant påverkan på samhällets kritiska funktioner. 

Vill du veta mer om SACS? Besök www.civilsecurity.se


