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Träffsäkra annonsytor på
webben och i nyhetsbrev

N
TIDNINGE
FÖR helassäkerheten
bransch

r
å
n
u
d
r
ä
d
a
er
s
annon
a
rig
a
v
s
n
a
s
et
h
er
säk
N
E
SCH
N
A
R
B
LA
E
H
m
o
in

v201113

Hos oss når du
hela säkerhets
branschen!
Aktuell Säkerhet når ut till den breda säkerhets
branschen, såväl den privata som den offentliga. Vi
når ansvariga inom IT-säkerhet, informationssäkerhet
och fysisk säkerhet – bevakning/skalskydd, brand,
larmsystem samt person- och krisfrågor. Enligt våra
läsare är vi en tidning som läses och engagerar.
Här vill branschprofiler likväl som annonsörer synas!
Knutet till tidningen är det exklusiva nätverket
Security Advisory Board, med syfte att utveckla,
stimulera och informera om säkerhetsarbetet
i Sverige. Nätverket är ett sätt för medlemmarna
att knyta värdefulla kontakter och för redaktionen
att komma ännu närmare viktiga branschnyheter.
Aktuell Säkerhet grundades 1982 och har
sedan dess försett branschen med aktuell
information. I dag når papperstidningen
cirka 9 000 mottagare och varje nummer
läses av 1–3 personer. Tidningen är
medlem i Sveriges Tidskrifter.

Så tycker läsarna:
enligt läsarundersökningen 2020

”En bra blandning
från alla branscher
inom säkerhet”
”Seriös och ledande
inom branschen”
”Den enda bransch
övergripande
tidningen”

Jenny Persson
ansvarig utgivare och publisher

DÄRFÖR annonserar vi
I aktuell säkerhet 

9av10

”Vi använder Aktuell Säkerhet som en del i vår
digitala och analoga marknadsföring. Detta
har hjälpt oss att nå ut till våra kunder via
bannerannonsering samt i artikelform. Att
arbeta med Aktuell Säkerhet som en av våra
er att tidningen
marknadsföringskanaler ger oss möjligheten
sare tyck er mycket bra
ä
l
att nå ut till en relevant målgrupp med vårt
är bra ell
säkerhetsbudskap. Vi har ett flexibelt och gott
samarbete med dem som passar oss jättebra.”

Malin Norrby


Marketing Manager Sweden, HP

annonsBOKNING

ANSVARIG UTGIVARE

Anders Jeansson, Mediakraft
anders.jeansson@mediakraft.se
0709 769630

Jenny Persson
jenny@aktuellsakerhet.se
0706 980329
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Med Aktuell Säkerhet når du säkerhetsansvariga i hela branschen
– på den fysiska sidan och inom IT- och informationssäkerhet.

Print

∏Utgivningsplan
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Materialdag
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Utgivning

26/1
2/3
13/4
25/5
24/8
28/9
16/11

Redaktionellt program

12/2
19/3
30/4
11/6
10/9
15/10
3/12

Utbildning
IT-säkerhet
Bevakning och skalskydd
Brand
Informationssäkerhet
Handel och passersystem
Larm och personskydd
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ringer oss och säger att branden är jät
testor, det går jättefort, det här går inte
bra, säger Peter Arnevall.
I ett tidigare skede finns frivilliga
brandflygare, vilket helt enkelt är pri
vata piloter som anlitas för att flyga över
större områden och hålla utkik. Dess
utom finns kontakter med flygledartorn
om de reguljära flygen får syn på något.
I skedet när branden redan är utbredd
är det helikopterresurserna som har
utsikt samtidigt som de dumpar vatten.

Läs mer om säkerhetsarbetet efter bränderna
2018 i aktuell säkerhet
5, 2018. alla tidigare
läsa
nummer finns att
på aktuellsakerhet.se.

egna
SVerige Har SeDan förra året
helikoptrar, och håller på att upphandla
skopflygplan – det vill säga vattenbom
att
bare – där kritiken tidigare varit
vi behövt vänta in flygresurser från
Italien.
– Både 2014 och 2018 behövde vi
– eller skogsmaskiner, eller grillar, eller
internationellt stöd i släckningsarbetet.
av
cigarettglöd. Men i en dryg tredjedel
Efter det har insikten om ett förändrat
att
fallen är anledningarna helt okända.
risklandskap kommit och med det
vår kapacitet att släppa
– Dilemmat med bränder är att de
i skog vi behöver öka
flesta bevisen brinner upp, säger Leif brandorsak
från luften. Men det är dyrt och
och mark 1998-2017 vatten
Sandahl.
måste motiveras, säger Jakob Wer
spå eld fungerade inte för vintern när
I frontlinjen, när branden väl tagit
ett
nerman, chef för nationella insatser
vädret påverkade vegetationen på
fart, står den kommunala räddnings
och civilskydd på MSB, vilken är den
helt annat sätt.
tjänsten. Det är de som först larmas
instans som kan sätta in dessa resurser
– Efter vinterbränderna jobbar vi på
är
bedömer hur allvarlig
regionernas
som
de
och
och
ut
året.
kommunernas
när
hela
en ny modell som ska fungera
branden är, och huruvida förstärk
uttömda.
Rise och Sveriges Lantbruksuniversitet
ningar måste tillkallas. Det behöver
Upphandlingen av skopflygplanet
har forskat åt oss och vi har resultat
utan
en inte bara handla om storlek,
sker i samarbete med EU och tanken
som gör att vi planerar att testköra
också huruvida den hotar bebyggelse,
är att de ska kunna nyttjas av hela
ny algoritm på SMHI.
kraftledningar, flygplatser ...
Nordeuropa. Ett samarbete som redan
2018 startades de största bränderna
fördelat på antal
existerar eftersom skogsbränder inte
(totalt 89 037 bränder)
av blixtnedslag, ofta eftersom de sker
– eller Som i SomraS när det brann
känns vid några nationsgränser.
i svårtillgänglig terräng människor
i närheten av ett gammalt skjutfält
sällan besöker. Men de flesta står
Sådant
av med oexploderad ammunition.
mSB Ser på Sikt ytterligare föränd
människohand för. 90–95 procent
spelar också in.
ringar i risklandskapen med anledning
samtliga skogsbränder beror på saker
Det säger Peter Arnevall, räddnings
av klimatförändringarna, men menar
som tågantändningar – när banvallen
chef för Storstockholms brandförsvar
att det är svårt att nu med säkerhet
fattar eld efter kraftiga inbromsningar
västman
de
båda
som var med vid
säga vad det innebär. Jakob Werner
ländska jättebränderna 2014 och
man säger att deras huvudsakliga
2018 när den kommunala räddnings
uppgift är att säkerställa att det finns
tjänsten inte räckte till.
tillräckliga resurser att hantera dessa.
– Den 2018 var komplicerad på
– Det är viktigt för mig att poäng
fördelat på avbränd areal
grund av att det var flera bränder. Tre
tera. Vår roll är att vi har materiella
(totalt 36 684 hektar)
större, men även ett antal mindre som
och personella resurser för att stödja
startade runtom. Jag vet att de utreddes
räddningstjänsten i att göra ett så bra
Heta arbeten Blixtnedslag
av polis då man misstänkte en pyroman.
arbete som möjligt.
Övr gnistor
Fyrverkeri
Det finns olika markörer för när en
Han tillägger, om vad som riskeras:
Övr eldning
Rökning
brand är på väg utom kontroll.
– Det kan finnas skyddsvärda områ
Annan
Tågbroms
– En indikator är rådande väderläge.
den som kritisk infrastruktur, miljö
känd orsak
Barns lek
ett
En annan är om vi får otydliga och
värden och egendom. Men prioritet
Annan
Avsiktlig
på
stressade lägesrapporter från folket
för all räddningstjänst är alltid liv och
Okänd
Grillning
plats, det tyder på att ledningen inte
hälsa. //
Källa: MSB
såväl
de
Peter arnevall var med i Västmanland
har full kontroll. Eller helt enkelt att
Foto: Jonas Nyström
senare.

ändra sin beredskap,
2014 och 2018 har fått sverige att
Beroendet av internationell hjälp
på msB.
nationella insatser och civilskydd
berättar Jakob Wernerman, chef för

Markvegetation som i vanliga fall hade
varit täckt av snö, som ljung och risbus
kar, fattade eld, säger Leif Sandahl.

De gamla moDellerna för att förut

”säkerhetsskyddet
måste förbättras”
Ett år med den nya säkerhetsskyddslagen
mycket återstår att göra

– ett steg i rätt riktning men

den nya säkerhetsskyddslagen som
trädde i kraft första april 2019.

kärnDEnna nya lag bör utgöra en
punkt för Sveriges nationella säkerhetsett
strategi. Den bör dessutom tjäna som
även förstärks i Säpos ”Hotbild
till
äpos årsrapport för 2018 som
tydligt redskap för aktörer kopplade
säkerhetskänslig verksamhet” från
säkerhet. Om lagen inte lever
beskriver hotbilden mot mot
Trots denna ökande hotbild så Sveriges
Sverige som bredare och mer 2019.
till dessa krav och förväntningar
svenska aktörer fortfarande efter upp
omfattande än för bara några släpar
påverkas drastiskt vår förmåga att hani kunskap och resurser avseende säkertera hot mot Sveriges säkerhet.
år sedan. Must beskrev i sin årsrapport
hetsskydd. Samtidigt är ett av de viktiSäkerhetsskyddslagen gäller i dag för
en ökad aktivitet hos Kina och Ryssland,
gaste ramverken för att stärka svensk
den som till någon del bedriver verksåväl vad gäller militär förmåga som
förmåga fortsatt otillräcklig. Det gäller
på cyberarenan. En förändrad hotbild

TexT Johan Rundquist
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2014 som fyra år
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22 tema skalskydd och bevakning

DRÖNARE
PÅ UPPGÅNG
antalet drönare i landet tycks öka exponentiellt – och värre
ska det bli. åtminstone om man får tro transportstyrelsens
ledningsstrateg och drönarsakkunniga remi Vesvres spåkula.
text maria forsström

foto david henrichs/unsplash

V

i uppskattar att det i dag
finns cirka en halv miljon
drönare i Sverige. Men
det är ungefär som att
uppskatta antalet mobiltelefoner – hur
många är det som används i praktiken?
Kanske 100 000 någon gång i veckan,
eller månaden? Många hamnar i byrålådan eller som prydnad på skorstenen
när nyhetens behag har passerat.
Men, som Remi Vesvre säger, förutsägelserna är miljontals drönare i luften.
Och då inte styrda av hobbypiloter, där
tror han att toppen är nådd, men yrkesmässigt och senare även kommersiellt.
– Vi kommer att få se automatisk
bevakning av gator, transporter, kraftledningar, grödor, till och med kossor
– man kan mäta temperaturen på djur
på avstånd. Det finns så många nya
användningsområden som vi inte ens
vet att vi behöver än. Det kommer att
explodera och det kommer att bli problem.
Remi Vesvre menar att ökningen
måste ske kontrollerat, både med tanke
på människors integritet och med tanke
på flygsäkerheten.
– Det är utmaningarna som gör att
det inte går så fort som många hoppas.

Uppslag
Pris: 51 200:-

Helsida
Pris: 29 200:-

1/2 stående
Pris: 20 600:-

1/2 liggande
Pris: 20 600:-

430 x 280 mm
+ 5 mm utfall

215 x 280 mm
+ 5 mm utfall

104 x 280 mm
+ 5 mm utfall

215 x 134 mm
+ 5 mm utfall

skog och grödor för att bedöma deras
tillstånd, ifall det finns värmeläckage på
fjärrvärmenät, eller mätningar i 3D för
att se om ett område riskerar översvämning.
Lagändringen kommer att öppna
för andra användningsområden, till remi vesvre
exempel transporter av hjärtstartare
– vilka för att vara meningsfulla måste
kunna flygas längre sträckor och alltså
utom synhåll. Det leder dock i sig till en
helt ny värld av problem.
En drönare som piloten inte ser
fysiskt kan visserligen läsa av gps-punkter på en karta, men de är helt blinda Kim Kanefur
inför annan lufttrafik.
– Det är som att köra bil utan att se
medtrafikanterna. Graalen över hela
världen nu är att hitta det elektroniska
system som kan upptäcka och undvika
andra föremål i luften och är pålitligt
nog att certifieras, säger Remi Vesvre.

Men inom fem till tio år kommer vi att
se en stor ökning av drönare.
Drönarpiloten måste alltiD ha

sin drönare inom fysiskt synhåll och får
inte flyga högre än 120 meter. Eftersom
drönarna är utrustade med kameror
kommer också kamerabevakningslagen
i spel – om det går att identifiera människor blir hen personuppgiftsansvarig
vilket innebär att den identifierade ska
informeras och piloten i värsta fall kan
bli skadeståndsskyldig.
Men i samband med den kommande
lagändringen vid årsskiftet kommer nya
krav. Samtliga operatörer ska utbildas,
registrera sig, och de ska vara lätta att
hitta i öppna protokoll via till exempel
mobilen.
– Folk måste kunna få veta vem det är
om det plötsligt dyker upp en drönare.
Anonymiteten måste bort, säger Remi
Vesvre.
Undantagna från reglerna är leksaker
under 250 gram, men inte heller de får
flyga över folksamlingar.

ett annat områDe där drönare

används är bevakning. Det kräver dock
tillstånd, utom för delar av de rättsvårdande myndigheterna – det vill säga
tull, kustbevakning och polis.
Och det används redan runtom
i landet. Bland annat bevakades

Drönare anVänDs i Dag främst till

att mäta olika saker, till exempel volymer av grus eller stenkross, färger på

Black Lives Matter-demonstrationen
i Göteborg i juni av drönare.
Kim Kanefur är polis och driver

kameraprojektet i staden. I dagsläget har
de två drönare i varje lokalpolisområde.
när använder polisen dessa? Det vill
säga, vad är ”berättigade ändamål”?

– Lagstiftaren menar att det är samma
regler som för fast bevakning. Antingen
att man får använda dem i tillfälliga
beslut under nittio dagar, eller fasta
beslut som kräver en intresseavvägning
och rättsliga beslut. Generellt kan man
säga att det bara fantasin som sätter
gränser. Det kan handla om att upptäcka och följa narkotikahandel, kunna
bevaka större sammankomster – men
restriktivt, vi ska inte bevaka demonstrationer på det sättet, däremot stora
musikevenemang eller fotbollsmatcher.
Det kan vara trafikövervakning, eller
vissa råninsatser där man kan följa individer man vet förekommer i dessa brott.
om ni kan ge er själva tillstånd, vem
avgör när ni går för långt?

– Det är en relevant fråga, men
vi måste fortfarande motivera
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22 teMa utbildning

”praktiska
övningar är
Ett dilEMMa
undEr krisEn”
redan
till något äldre personer, som ofta
Företagsuniversitetet riktar sig
men likt hos Unga Forskare
har en aktiv karriär i säkerhetsbranschen,
om till digitala plattformar.
har också undervisningen styrts
text MarIa ForsströM

har redan fått introduktion
otta Eriksson är ansvarig för deltagarna
som krävs. Och kursledarna har
säkerhetsutbildningarna på i vad
också vant sig.
Företagsuniversitetet och förhoppningsvis
– De flesta var ganska ovana, så vi
säger att coronakrisen lett till
att
körde lite förlektioner med dem så
stora förändringar i hur de arbetar.
de ska känna sig trygga. Klart att det
– All vår verksamhet bygger på fysisk
kan uppstå problem och teknikstress
undervisning med digitala inslag. Men
ibland, men deltagarna är toleranta och
när sista kursdeltagarna gick hem
all eloge till kursledarna för det de gjort
i mitten av mars insåg vi att vi måste
med de nya förutsättningarna.
stänga lokalerna och styra om mot dis-

l

tansundervisning.
Det arbetet drog igång i princip en
vecka senare. I början körde de från
de
studior i stan, men sedan byggde
om hemmavid och har nu tre studior

i klassrummen.
– Mottagandet är förstående och bra.
Om man påbörjat en så lång kurs som
sju
säkerhetschefsutbildningen, som är
månader, så vill man också gå klart den.
Det Var en Del initiala utmaningar.

Bland annat har Företagsuniversitetet
valt Zoom som plattform, och bland
kursdeltagarna har det funnits de som
överhuvudtaget inte fått ladda hem
programmet på grund av säkerhets-

att
vissa utbildningar kräver fysisk närvaro eftersom det handlar om praktiska
övningar av olika slag.
– Till exempel diplomutbildningen
i krisledning, som är alldeles ny från
och med september, är väldigt praktisk.
så
Krisövningarna börjar i liten skala
vi kanske kan köra dem på distans och
sedan fysiskt på övriga. Men om restriktionerna kvarstår får vi skjuta fram
kursen, säger Lotta Eriksson.
Hon säger också att hon skulle bli
förvånad om det inte framöver blev fler
kurser på distans. Framför allt eftersom
kursdeltagarna är spridda över hela

Det största probleMet har varit

lotta Eriksson
ålDer: 58 år.
bor: Sundbyberg.
Yrke: ansvarig för säker
hetsutbildningarna på
företagsuniversitetet.
bakgrUnD: Journalist
i botten, inom polisen
i 17 år som redaktör och
kommunikatör, tidigare
chefredaktör för aktuell
Säkerhet och Skydd och
säkerhet. det bästa med
jobbet: att det är så väldigt
omväxlande. att få utveckla
nya kurser och koncept
inom säkerhet. och att
få träffa alla som går

landet.
risker.
– Så att inte folk behöver resa en gång
– Vi var medvetna om diskussioi månaden i sju månader, till exempel.
nerna, men vi använder experternas
Jag är helt övertygad om att vi kommer
rekommendationer om lösenordsatt utöka vårt kursutbud med fler
skyddade möten med väntrum och har
de
onlinekurser, och fler distansinslag i
hittat lösningar som fungerat för alla,
längre utbildningarna. //
säger Lotta Eriksson.
Den nya kursen för säkerhetschefer
på Nästa sida: Så ställde Stöldskydds
som börjar 8 juni kommer att ske
föreningen om till distansundervisning
distans de första fyra dagarna, men

säkerhetsutbildningarna.
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”Ordningsvakterna ska medverka till att upprätthålla
den allmänna ordningen och öka den upplevda trygg
heten för resenärer som vistas i och kring SL:s kollektiv
trafik.” Så definieras vaktbolagets CSG:s uppdrag av
Trafikförvaltningen i Stockholm.

28 bevakning

ISS/Nokas eller andra leverantörer och
entreprenörer som brister och som vi
kan åtgärda för att förbättra leveransen.
Detta kan till exempel innebära mer
utbildning, utvecklade rutiner, dialog
och intensivare utvärdering.
Han berättar att de gör nära 120 000 Li Jansson
ingripanden i tunnelbanan varje år och
att de allra flesta av dem alldeles odra
matiska.
– När en utredning görs vid inciden
ter tittar vi bland annat på händelseför
loppet, vi talar med inblandade parter
och ser över allt tillgängligt filmmate
rial. Detta görs tillsammans med ved
erbörande entreprenör och ibland också
tillsammans med Polismyndigheten.
På frågan om det finns ett problem
med att fel personer söker sig till ord
ningsvaktsutbildningarna svarar Li
Jansson att det finns ett långtgående
arbete med att rekrytera rätt personer.
– Man måste kunna uppvisa en
mognad och att man vill kunna växa in
i yrket på ett hållbart sätt. Sedan kom
mer det alltid finnas exempel på när fel
personer kommer in i fel uppdrag och
då är det viktigt att se till att dessa inte
blir långvariga.
– I dagens uppdrag som ordnings
och då
strax efter incidenten med den vakt handlar mycket om service
ha en bra
gravida kvinnan i tunnelbanan skulle är det förstås även viktigt att
två av vakterna som deltog i ingripan personlighet.
det tas ur tjänst. I skrivande stund har
att
polisen inlett en förundersökning mot aleksander krajisnik förklarar
ska följa de lagar och
ordningsvakterna
Även
kvinnan.
vakterna samt en mot
regleras
trafikbolaget SL har inlett en intern förordningar som bland annat
i ”Polismyndighetens föreskrifter och
utredning av händelsen.
samt
– Jag kan inte kommentera just denna allmänna råd om ordningsvakter”
incident på grund av den pågående ”Lagen om ordningsvakter”. Patrullerna
att arbeta
polisutredningen, konstaterar Li ska alltid ha som målsättning
med vänlighet, servicekänsla och att vid
Jansson.
und
Aleksander Krajisnik, presstales ingripanden så långt som möjligt
mot.
person på Trafikförvaltningen i Stock vika att provocera den de ingriper
– För ordningsvakterna gäller att ald
holm, förklarar vad det generellt är
man tittar på vid en utredning av en rig använda mer av sina befogenheter
än vad som krävs för att utföra uppdra
händelse likt den här.
– När vi från Trafikförvaltningen get, säger han.
– De ordningsvaktspatruller som har
utreder en händelse gör vi det med
med
utgångspunkt i vårt uppdrag – trygg till uppdrag att verka tillsammans
att
kollektivtrafik. Vi utreder ifall det finns färdbeviskontrollen har till uppgift
något i våra avtal, rutiner relativt CSG/ i första hand vara ett stöd för biljettkon

M

Halvt uppslag
Pris: 35 200:-

1/4 liggande
Pris: 16 600:-

1/4 stående
Pris: 16 600:-

1/8 liggande
Pris: 13 600:-

430 x 138 mm
+ 5 mm utfall

215 x 65 mm
+ 5 mm utfall

85 x 121 mm

193 x 32 mm

orgonen den 1 februari
handlade det om en film
föreställande hur ord
ningsvakter i Stockholms
tunnelbana avlägsnar en gravid kvinna
av tåget. Vakterna gör detta då hon
uppträtt ordningsstörande i samband
med en biljettkontroll då hon inte kun
nat uppvisa giltigt färdbevis. Kvinnan
skulle senare ge sin version där hon
menar på att hon hade färdbevis, men
att hon inte fick upp det snabbt nog.
Filmen väckte stor uppmärksamhet
och genast blossade en debatt upp om
hur ordningsvakter bemöter resenärer,
hur deras utbildning är uppbyggd och
om denna eventuellt bör ses över och
planeras om.
– Vi har sedan tidigare ett pågående
arbete och en dialog med Transport
arbetaförbundet om hur man ska
kunna utveckla utbildningen så att den
bättre ska passa yrket. I samband med
att filmer som spritts i sociala medier
har kritiken mot utbildningen tilltagit
och vi välkomnar intresset och enga
gemanget från allmänheten, säger Li
Jansson, branschchef och vice vd för
Säkerhetsföretagen.

Ordningsvakter
ständigt under lupp
passagerare sinsemellan och mellan ordningsvakter och resenärer.
i kollektivtrafiken uppstår ofta dispyter och diskussioner, både
en minut senare sprids filmerna som löpeldar i sociala medier.
röster kanske höjs och i samma sekund flertalet mobilkameror.
TexT Linda Kante

foTo anneLi HoLm/CSG
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Årsabonnemang Säkerhetsmarknaden
Pris: 9 600:- (sju införanden)

För nativeannonsering,
se särskild information!

Adress, bild (40 x 40 mm). Tilläggsrad 3,7 mm + 500:-.

Aktuellt
Nio av tio anställda utgör
en säkerhetsrisk
inforMAtionssäkErHEt Enligt en

undersökning från Telenor har 92 procent
av de anställda på svenska arbetsplatser
ett IT-osäkert beteende, vilket ökar risken
för intrång och omkostnader i miljonklassen. 74 procent utsätter arbetsplatsen
för allvarliga risker bara genom att ha
osäkra lösenord, visar undersökningen.
– Det måste vara jättelätt
för anställda att göra rätt
och ha säkra lösenord.
Därför borde arbetsgivare,
som standard, jobba med
en lösenordshanterare
som skyddar alla lösenord Ulf
Andersson
i en krypterad fil, säger Ulf
Andersson, informationssäkerhetschef på Telenor Sverige.
sig
Hela 92 procent av de anställda gör
skyldiga till någon av de elva säkerhetsett
risker som undersökts och har därför
trots
IT-osäkert beteende på jobbet. Detta
ITatt fler än så – 93 procent – anser att
säkerhet är viktigt.
– Här borde företagen agera. De måste
medjobba fortlöpande med utbildning av
arbetarna så att de kan undvika vanliga
säkerhetsmissar och får ett säkerhetstänk
som hjälper de att fatta rätt beslut.
1 000 tjänstemän inom både privat och
offentlig sektor deltog i undersökningen,
som utfördes av Sifo.

HAllå
där!

∏tekniska
∏
upplysningar
När materialyta går över sidkant ska ges
5 mm marginal för beskärning (utfall).
Typsnitt inkluderas i filen. Bilder ska vara
högupplösta (300 ppi). ICC-profil (PSO
Uncoated ISO12647 eci) finns att hämta
på trydells.se. Bokning som annuleras
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Säkerhetspanelen

ur nyHEtsflödEt
Dagliga nyheter på
aktuellsakerhet.se

Security Advisory
board består av
representanter från
branschens ledande
organisationer och
företag. i varje
nummer ger dess
experter sin syn
i aktuella frågor.

Cyberattacker. Nästan
var femte datoranvän
dare globalt utsattes
för minst ett cyber
angrepp under förra
året, visar en rapport
från Kaspersky. Andelen
svenskar som drabbats
av cyberattacker sjönk
dock markant under
året.
Nya standarder. SIS
har tillsammans med
de andra nord
iska standardiserings
organisationerna tagit
fram två standarder
för bättre brandskydd.
”Syftet är att bidra till
ökad trygghet”, säger
Michael Strömgren,
ordförande i SIS stan
dardiseringskommitté
för brandsäkerhet.
Partnerskap. Sollen
tuna kommun har
beslutat att outsourca
produktionen av IT
tjänster externt. Som
en del i den strategin
har man i början på
året tecknat ett flerårigt
avtal med IPOnly till
ett värde av 25 miljoner
kronor.

Många spår att en av årets hetaste
trender inom cybersäkerhet
kommer att vara lösenordsfrågan
– att lösenordet är på väg bort.
vill
Vad är din åsikt i detta och vad
du se att lösenordet har för roll
framöver?
Anne-MArie eklund-löwinder,
internetStiftelSen

– Bill Gates förutspådde redan 2004
att lösenorden skulle försvinna och
det är en ofta återkommande profetia.
Ändå lever de och frodas mer än
någonsin och jag tror personligen inte
att de kommer att försvinna i närtid.
Lösenord anses vara orsaken till
många säkerhetsproblem. Sanningen
ligger väl närmare att det inte är
lösningen i sig som är dålig. De
stora problemen är det mänskliga
beteendet och längtan efter bekvämlighet vilket bland annat leder till att
samma, alldeles för enkla lösenord,
återanvänds till flera konton. Google
gjorde en undersökning 2019 och
noterade att 65 procent av de som

Cloudflare skänker bort säkerhetsverktyg inför amerikanskt val
I samband med det amerikanska
presidentvalet kommer Cloudflare att
skänka bort säkerhetsverktyg till politiska
det
kampanjer i USA. Bland annat handlar
om skydd mot DDoS-attacker och botar.
I ett inlägg på sin blogg skriver företaget att det finns ett behov av att hjälpa
politiska kampanjer att värja sig mot

som
utländsk valpåverkan – en påverkan
blivit allt mer sofistikerad och svårupptäckt. Det handlar om att skydda både
sina webbsidor och det interna datasäkerhetssystemet, skriver företaget.
Tidigare har Cloudflare hjälpt bland
annat journalister och människorättsorganisationer på liknande sätt.

Att lösa punktproblem bygger ett lapptäcke
Hej frEdrik JoHAnsson, säkerhetsfrån er
expert på Check Point. I en studie
kan man se att enormt många drabbades
det på?
av kryptokapning 2019. Vad beror
– Trots att kryptoutvinningen minskade
under 2019, kopplat till att kryptovalutorna
lade ned
minskade i värde och att Coinhives
hela
sin verksamhet i mars, så påverkades
av
38 procent av verksamheterna globalt
av
kryptokapare. Fortsatt stor användning
ger hög
kryptokapning medför få risker och
ligger
avkastning för de kriminella, vilket
bakom den höga siffran.

Hur kan man som företag rusta sig
inför 2020?
– Många företag saknar en säkerhetsstra
för
tegi och arbetar inte tillräckligt proaktivt
Säker
att förebygga intrång och attacker.
är utan
heten kommer i efterhand, och det
tvekan det största problemet. Företagen
måste rusta sig med en tydlig och proaktiv
strategi.

svarade använder samma lösenord
för flera eller alla konton. För oss som
jobbar med informationssäkerhet
måste grundläggande utbildning vara
en del av onboarding-programmet
för nya medarbetare. Utbildning
behöver också vara en kontinuerlig
insats för att uppmuntra införande
och användning av vettiga verktyg,
som till exempel lösenordshanterare. Anställda måste förstå varför
de ska använda verktyget och hur
man bäst använder det. De måste
veta hur de kan skapa nya lösenord
och ersätta gamla som är för svåra

den delen i informationssäkerheten
som tarvar ett lösenord eller lösenfras. Dock kommer vi fortfarande
i högre grad uppleva utmaningar
kring detta, utmaningar som spelar
hackare i händerna. En individ
i dag kan ha så många som 200
lösenord, vissa färre men fler är inte
ovanligt heller. Vad som är mest
sannolikt som trend de kommande
åren är lösenordshanterare. Inte bara
för att det är mer säkert då nämnda
teknik i dag har kommit så långt
i att generera, förvara och skydda
lösenord. En lösenordshanterare

Att tvinga användare att byta
lösenord med bestämda
intervall gör bara en redan dålig
lösenordshygien ännu sämre.

eller återanvänds. Dessutom måste
alla verksamheter uppdatera sin
lösenordspolicy till vad som är
branschstandard i dag, och sluta
tvinga användare att byta lösenord
med bestämda intervall. Det gör
bara en redan dålig lösenordshygien ännu sämre. Medvetna
användare gör bättre lösenord.
Gå till internetkunskap.se och lär er
mer!

Security Advisory Board (SAB)
instiftades av tidningen Aktuell Säkerhet
2003 för att stimulera, utveckla och
informera om säkerhetsarbetet i Sverige.
Rådet träffas fyra gånger per år för att
diskutera aktuella säkerhetsfrågor och
leds av en opartisk ordförande. Rådet
verkar även för att väcka opinion och
driva utvalda frågeställningar. I varje
nummer av Aktuell Säkerhet ger utvalda
experter sin syn i aktuella frågor. Ställ
en fråga till panelen genom att mejla

Vad upplever du är det största misstaget verksamheter gör när det kommer
till säkerhet? Vart missar man?
– Ett misstag som hänger ihop med
den
frånvaron av en säkerhetsstrategi är
bristande överblicken av applikationer
och ITlösningar. Företagen köper ofta

in lösningar för att lösa punktproblem
vilket gör att man bygger ett lapptäcke.
att
Ett lapptäcke som i slutändan riskerar
verk
bli en svag punkt, och en väg in till
samhetens kritiska data och infrastruktur.

jenny@aktuellsakerhet.se.

robert willborg, JungleMAp

– Många siar om att 2020 är det
år vi närmar oss det lösenordsfria
digitala samhället. Inget kan vara
mer fel – och med det sagt kommer
jag sannolikt få äta upp någons hatt
ifall jag har fel. Men det håller jag
för otroligt. Anledningen att jag inte
tror att lösenordet är passé är enkelt.
Vi är inte där rent tekniskt, juridiskt
eller infrastrukturellt. Mycket data
och/eller organisatoriska strukturer
eller processer kräver fortfarande

spelar rätt i händerna på ett modernt
säkerhetsarbete som sätter säkerhetskultur och beteende i fokus snarare
än teknik som möjliggör ett lösenords
fritt samhälle. En bisak i sammanhanget är att jag blir lite skeptisk när
man pratar om det lösenordsfria
samhället. Rent säkerhetsmässigt
är risken fortfarande för stor vilket
då får mig att dra öronen åt mig
när man hör de argumenten; vad
är den dolda agendan bakom ett
dylikt uttalande då rent realistiskt
lösenordets död inte är på långa
vägar nära? Slutligen tror jag att 2020
är året då vi kommer se lösenordshanterare som är multifunktionella
avseende att hanteraren gör långt
mer än bara genererar komplexa
lösenord åt oss enkelt. Jag tror på mer
analytiska funktioner (riskvärdering
av svaga respektive starka lösenord)
och mer komplexa funktioner sett till
hur du låser upp eller skyddar data
analogt.

19
18 tema person- och överfallslarm

senare än tre veckor före materialdag
debiteras fullt pris. Moms tillkommer.
Skuret format: 215 x 280 mm
Satsyta: 11 mm från sidkant
Vid frågor mejla traffic@mediakraft.se
eller kontakta Anders (se nedan).

Med ett hårdare samhällsklimat blir trygghets- och säkerhetsfrågor
för
allt mer aktuella. Inte minst inom kollektivtrafiken. Rätt utbildning
personalen, smart skyddsutrustning och samverkan mellan samhällsaktåg och
törer är några av pusselbitarna för att säkra tryggheten ombord
bussar. Det menar Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva – företaget
som sköter driften av Pågatågen i Skåne.
text Johan Müller hansen

V

Tydlig sTraTegi
ökar TryggheTen
på pågaTågen

sedan april har arrivas
personal på skånska
kollektivtrafiktåg möjlighet
att bära kroppskameror.
Det tryggar både personal
och tenderar att lugna ner
stämningen i relation till
resenärer.

i jobbar mer proaktivt med
trygghet i dag än tidigare.
Säkerheten för personalen
ombord är en viktig, pågående arbetsmiljöfråga. Men det finns ett
större perspektiv också: Kollektivtrafiken är på många sätt navet i samhället,
något som de allra flesta använder. Känner man sig inte trygg där, ja då talar vi
om ett samhällsproblem, säger han.
Pågatågen är mer än bara ett regionalt
tågsystem. De blå-lila tågen har blivit ett
skånskt kännetecken i sig. På totalt 99
fordon transporterar de dagligen cirka
89 000 människor och binder på så sätt
ihop stad och landsbygd.
Samtidigt utmärker sig Pågatågen på
ett antal sätt. Jämfört med till exempel
Stockholms tunnelbana reser Pågatågens kunder ofta längre sträckor. Dessutom har Pågatågen personal, så kallade
kundvärdar, ombord under hela resan.
Det skapar både trygghet och, paradoxalt nog, förhöjda risker att hot, våld eller
kränkningar uppstår.
– När vår personal är synlig på tåget
så är det trygghetsskapande för resenärerna, samtidigt kan vår personal
i sin tur uppleva en viss otrygghet.
Om det uppstår en hotfull situation så
är kundvärden, så att säga, fast i situationen länge just eftersom sträckorna
kan vara ganska långa, förklarar Kenny
Bungss.

rekrytera folk som vill jobba i särskilt
utsatta miljöer.
– Det första jag gjorde när jag tillträdde var att skaffa en bra lägesbild av
hur det funkade ombord på våra olika
linjer. En sak som jag såg tidigt var att
det inte fanns en tydlig rutin för att göra
polisanmälningar när det sker brott
mot vår personal. Nu gör vi det vid alla
incidenter och sedan 2017 kan vi se att

Kundvärdar får därför både utbildning och tillgång till säkerhetsutrustning för att jobbtillvaro ska bli så effektivt och trygg som möjligt.
– Alla genomgår en grundläggande
kommunikation- och konflikthanteringsutbildning. Vi förhåller oss också
till hur kraven från vår huvudman,
i Pågatågens fall är det Skånetrafiken,
ser ut och hur de önskar att man agerar
i vissa situationer, vår egen policy samt
den lagstiftning som finns. I vissa fall
kan det till exempel vara aktuellt att
överlåta hanteringen av situationen till
ordningsvakter eller polis, säger Kenny
Bungss och fortsätter:
– Vi jobbar också med personlarm,
det är minimikrav för det personliga
skyddet för vår personal. Förhopp-

Det är inga roliga siffror förstås, men
det är viktigt att få det svart på vitt
så vi inte har ett stort mörkertal.
det är nära 900 polisanmälningar för
hela Arriva, varav 270 är för Pågatågen
– inga roliga siffror förstås, men det är
viktigt att få det svart på vitt så vi inte
har ett stort mörkertal, säger Kenny
Bungss.

ningen är förstå att de aldrig ska
behöva använda det, men befinner de
sig i en trängd situation är det ett nödvändigt verktyg. När man trycker på det
kopplas det upp med medhörning till
vår trafikledning som då får ljud från
situationen. Via GPS-positionering

ser vi exakt var kundvärden befinner
ta
som kan ge upphov till hot och otrygg- sig och trafikledningen kan snabbt
till
het är vid biljettkontroll, det så kallade kontakt med ytterligare resurser,
valideringsögonblicket, då kundvärden exempel ordningsvakter.
ber tågpassageraren att uppvisa giltig
för
biljett för resan. Det kan till exempel Sedan april i år finns möjlighet
kroppsvara att resenären inte har biljett eller Arrivas kundvärdar att bära
inte har aktiverat mobilbiljett på korrekt kameror. Vad låg bakom beslutet?
– Som ett led i vår säkerhetsstrategi
sätt, det vill säga sådan som gör att tillläggsavgifter eller böter måste utfärdas, genomförde vi 2017 en trygghetsombeds att workshop och såg att det skulle finnas
Och hOtfullA SItuAtIOneR är tyvärr alternativt att resenären
sta- vinster med kroppskameror. Dessutom
inte ovanligt. Sedan 2016 jobbar därför kliva av tåget vid nästkommande
har jag själv i min tidigare roll som
Arriva med en tydlig strategi där syftet tion.
av att
– Uppskattningsvis är det 90 procent polis egna positiva erfarenheter
är att på ett övergripande och effektivt
sam- bära kroppskamera. Det ger en ökad
sätt arbeta med trygghetsfrågor. Det är av konflikterna som sker i det
är trygghetskänsla för individen som bär
också sedan dess Kenny Bungss haft manhanget. För våra kundvärdar
förebygen
har
det
den samtidigt som
rollen som trygghetschef. Han kom- utmaningen att ha en hög medvetenhet
varför gande effekt. Internt var majoriteten
mer tidigare från polisen och kan vittna och kunna identifiera hur och
och positiva till att testa kamerorna.
om att respekten för blåsljuspersonal, sådana omständigheter uppstår
Beslutet ledde till ett pilotprojekt
för att
tågpersonal och andra publika yrkes- sedan anpassa sina strategier
utsättas med kameror på Pågatågen under
grupper har minskat påtagligt. Det gör kunna utföra sitt jobb utan att
2018, i samarbete med kriminoi sin tur att många aktörer får svårt att för stora risker.
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Den ABSOlut VAnlIgASte situationen

DIGITALT
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Men synlighet på
Aktuell Säkerhets webb
och i nyhetsbrevet
bygger ni ert varumärke.
Sajten har i snitt 15 000
besökare varje månad.
Nyhetsbrevet når cirka
2 000 prenumeranter
två gånger i veckan.
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∏Annonsformat
∏

∏∏tekniska
upplysningar

sajt

A

A
B

B
D

C

A
B
C
D
E

B
D

E

Toppbanner
Banner sidhuvud höger
Mittbanner stor
Annonsruta höger liten
Annonsruta höger stor

1140
334
690
140
334

Nyhetsbrev

x 300 px
x 108 px
x 108 px
x 100 px
x 216 px

För nativeannonsering,
se särskild information!

C
8 500:3 500:5 000:1 000:2 000:-

Hemsidan uppdateras
dagligen med aktuell
information. Nyhetsbrevet
utkommer två gåger per
vecka under säsong.
Material ska levereras
i jpg- eller png-format.
Moms tillkommer. Priser
för sajten avser per
månad. Vid frågor mejla
traffic@mediakraft.se
eller kontakta Anders
(se nedan).

A Toppbanner 768 x 128 px 5 900:B Banner
334 x 216 px 3 900:C Advertorial		
6 000:-
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native

v201113

∏nativeannonser
∏
– en Unik möjlighet
att skapa buzz kring ert företag
En nativeannons (även kallade advertorial
eller redaktionell annons) berättar er historia
i en form och ett sammanhang som läsarna
känner igen sig i. Här finns en strålande
möjlighet att framhäva en produkt, berätta
om ett framgångsrikt case eller lyfta fördelarna
med att jobba hos just er!
Annonsen harmonsierar med det redaktionella
materialet och är tydligt annonsmärkt. Vi
hjälper er hela vägen med från idé till färdig
annons, i kontinuerlig dialog. Kontakta oss
så berättar vi mer!

∏FORMAT
∏

Print, uppslag
Pris: 76 800:-

Print, helsida
Pris: 43 800:-

Totalpris inklusive textproduktion.
Särskilda villkor gäller.

Digitalt (nyhetsbrev + sajt)
Pris: begär offert
Särskilda villkor gäller.
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