MARKNAD OCH TRENDER

Trender som påverkar
säkerhetsbranschen
Utvecklingen av säkerhetsmarknaden drivs av globala trender och Securitas har
identifierat i synnerhet fem trender som för närvarande påverkar vår verksamhet
och inriktningen på vår strategi.

Sociala
spänningar

Digital
omvandling

Samtidigt som den konventionella brottsligheten faktiskt sjunker på många mogna
marknader och ökar långsammare eller
sjunker i många utvecklingsländer är den
allmänna uppfattningen att brottsligheten
är hög. Det beror på en ökad medvetenhet
om hot och brottslighet och ökade geo
politiska och sociala spänningar som leder
till säkerhetsrelaterade brott och mer
okonventionella brott såsom terrorism.

Artificiell intelligens och Internet of Things
håller på att förändra produktmix och
utbud inom branschen.

MARKNADENS DRIVKRAFTER
Uppfattningen att brottsfrekvensen och
hoten mot samhället, däribland terrorism,
ökar driver på efterfrågan på säkerhetslösningar. Myndigheter lägger i allt högre grad
ut vissa tjänster på entreprenad till den privata säkerhetsbranschen i takt med att de
ställs inför allt mer komplexa hot, i synnerhet i tider av nedskärningar i offentliga
budgetar.
SECURITAS RESPONS
Securitas kan erbjuda stöd inom ett flertal
områden som traditionellt har skötts av
den offentliga sektorn, till exempel tillhandahålla stationär bevakning vid offentliga
platser och olika events där det krävs
många väktare. Vi kan också erbjuda professionell riskanalys och tjänster inom riskhantering.
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MARKNADENS DRIVKRAFTER
Den digitala omvandlingen innebär nya
möjligheter, i synnerhet på området intelligenta tjänster och förebyggande säkerhet.
Framför allt utvecklade regioner erbjuder
långsiktiga tillväxtmöjligheter när allt fler
slutanvändare börjar investera i elektronisk
övervakning och integrerade säkerhetssystem. Den data som samlas in utgör en
bank av värdefull information som kan ge
effektivare och mer ändamålsenliga sätt att
hantera säkerhet på.
SECURITAS RESPONS
Vi anser att morgondagens ledarskap på
marknaden kommer att drivas av förmågan att samla in, analysera och reagera på
rikliga mängder data och bygger därför ut
vår elektroniska säkerhet. Securitas går i
bräschen för denna utveckling. Avancerad
analys av denna insamlade data vid våra
Securitas Operation Centers kommer
också att hjälpa oss att reagera snabbare
och till och med förebygga brott.

MARKNAD OCH TRENDER

Globalisering av
ekonomin

Urbanisering

Känsliga produktionsprocesser

Globaliseringen av ekonomin har gjort det
möjligt för företagen att utöka sina stordriftsfördelar långt utanför det egna landets gränser, när tekniken gör att det går
att koppla ihop komplexa och samverkande säkerhetssystem varsomhelst ifrån i
världen.

De närmaste tio åren väntas befolkningen i
städer växa snabbare än världens sammanlagda befolkning. Städer har ofta
högre frekvens av såväl faktisk som uppfattad brottslighet, och det brukar vara
högre kriminalitet i tätbefolkade områden
med växande socioekonomisk ojämlikhet.

Moderna produktionsprocesser är i allt
högre grad multinationella och känsliga för
avbrott. De är bland annat beroende av
välfungerande infrastruktur.

MARKNADENS DRIVKRAFTER
Näringsverksamhet och välstånd, särskilt i
utvecklingsländer, driver upp den underliggande efterfrågan på säkerhetstjänster
eftersom det finns allt fler tillgångar att
skydda och allt fler slutanvändare med
resurser att köpa säkerhetstjänster.

MARKNADENS DRIVKRAFTER
Särskilt i tillväxtländer ger urbaniseringen
ofta upphov till en växande medelklass,
vilket bidrar till att driva upp efterfrågan på
privata säkerhetstjänster. Det ökade förtroendet för privata säkerhetsaktörer när det
gäller att skydda människor och egendom
påverkar också efterfrågan.

SECURITAS RESPONS
Securitas är en global ledare med både de
tekniska kunskaperna och personalkapaciteten att tillgodose behoven i en global
ekonomi. Vi kan erbjuda en stark lokal närvaro och samma höga kvalitet på tjänster
och lösningar till våra 140 globala kunder
oavsett land samt till våra tusentals nationella och lokala kunder. Denna unika närvaro ger oss en konkurrensfördel.

SECURITAS RESPONS
Securitas finns för närvarande i 58 länder
och fortsätter att utöka sin närvaro – särskilt i storstadsområden runt om i världen –
för att vara nära kunderna. Under 2018
utökade vi vår täckning både organiskt och
genom förvärv och vid årets slut hade vi
över 1 400 platskontor i våra verksamhetsländer.

MARKNADENS DRIVKRAFTER
Den ökade sårbarheten och kostnaderna
för avbrott skapar också en växande efterfrågan på innovativa och kvalitativa säkerhetslösningar och tjänster för exempelvis
tillverkningsindustrier, flygplatser, hamnar,
datacenter och kollektivtrafik.
SECURITAS RESPONS
Securitas besitter ingående säkerhetskunskaper inom kundsegment som tillverkning, logistik, kollektivtrafik och hamnar. Vi
har också expertisen när det gäller att ta
fram komplexa internationella säkerhetslösningar; vi arbetar mycket med flygplatssäkerhet och tillhandahåller avancerade
säkerhetstjänster och lösningar till flygplatser runt om i världen.
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