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Stanley Security – Global och Lokal Säkerhetsaktör

Stor utblick ger stor insikt



3

Innovativa säkerhetslösningar – Potentiell samhällsnytta

Brandskydd Inbrottsskydd Larmcentral

Spårnings-
tjänster Kameratjänster Krishantering

Lås &
Passersystem Teknisk service Utbildning & 

övning

Näringslivet kan bidra till ökad samhällssäkerhet
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Långsiktighet och uthållighet : Exempel ur verkligheten

Mål: Samhällsnytta 
och kundnytta inom 
brandskydd

Start (2007): Intervju med 300 företag 
och Räddningstjänster om möjligheter och 
behov.

Utmaningar:
• Regler och normer
• Ingen samordning och central styrning 

av Räddningstjänsten 
• Låg kunskap om tekniska möjligheter.

Resultat (2011): 
• Påvisad samhällsnytta med detaljerad 

brandinformation till Räddningstjänst
• Kortare insatstid
• Räddade liv och egendomar

Brandskydd

InsatsCenter24 – Samhälle och företag i samarbete
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Larmcentralen – en del av samhällsskyddet?

Larmcentral

Räddningstjänst

Polis

Företag

Krisledare
Polisens

Regionala
ledningscentral

Räddningstjänst

Ambulans

Nationella
insatsstyrkan

Larmcentral

Ett nav är ofta en del av ett annat nav

Larmcentral

MSB
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Samarbete och integration : Ledorden för att lyckas!

Utmaningar
• Samhällets kommunikationsplattformar – bara för myndigheter?

• Nedrustning av samhällsresurser – Finns viljan / möjligheten till större leverans från 
näringslivet?

• Inget strukturerat sätt att överföra digital realtidsinformation

• Träffa rätt kontaktyta – Inte bara säkerhet

• Lagar…

Möjligheter
• Utnyttja digitaliseringen! Egenkontroll- och krisverktyg skapar delaktighet!

• Standardiserade kommunikationsprotokoll mellan näringsliv och myndigheter / 
kommuner!

• Mobila & Flexibla säkerhetslösningar ”on-demand”

• Del av säkerhetslösning istället för egenägd - SaaS
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Hur skapar vi nytta och förändringar…?

Påverkande Informationsinhämtning

Stora företag har större krav på sig att bidra till förändring



Thank you 
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