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Hej Josefine Lundberg,  
vad jobbar du med?

– Jag arbetar inom Försvarsmakten 
på avdelningen för krypto och IT-
säkerhet där jag handlägger frågor 
som rör säkerhet.

Varför sökte du dig till 
säkerhetsbranschen?

– Som barn drömde jag om att bli 
polis, men med åren insåg jag att det 
snarare var själva utredningsbiten som 
intresserade mig. Jag arbetade som 
butikschef inom detaljhandeln under 
flera år. Där insåg jag att det arbete 
jag gillade mest var just säkerhets-
relaterade frågor, som brandskydd, 
ledarskap, planering och rutiner. Jag 
började leta utbildningar kopplat till 
detta och hittade utbildningen till 
säkerhets- och trygghetskoordinator 
vid Företagsuniversitet. Utbildningen 
stämde precis med det jag ville arbeta 
med och på den vägen är det.

Vad är unikt för branschen?
– De flesta som hör ordet säkerhet 

tänker nästan per automatik brand- 
eller skalskydd i form av lås och larm. 
Vi i branschen vet att det är mer än 
så. Säkerhet kan appliceras på allt vi 
gör, både privat och i arbetlivet, och 
påverkar alla på ett eller annat sätt. Vi 
tänker alltför sällan på trygghet och 
säkerhet men när den inte längre finns 
där blir saknaden väldigt tydlig. Alla 
är beroende av säkerhet. Det upplever 
jag är något som gör branschen unik.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Utan att gå in på detaljer så kräver 

arbetet en helhetsbild där jag med 
min insats inom mitt område bidrar 
till att göra vår verksamhet säkrare. 
Våra kunder finns inte bara inom 
Försvarsmakten, utan består av hela 
totalförsvaret vilket egentligen betyder 
att jag indirekt bidrar till ett säkrare 
Sverige. Det är väldigt motiverande. 
I stort är det som en normal arbetsdag 

i kontorsmiljö, där jag tillsammans 
med andra motsvarande kompetenser 
jobbar med krypto och IT-säkerhets-
frågor. Självklart finns dagar med 
väldigt mycket att göra, men då vi är 
en tajt grupp löser vi alltid uppgiften. 
Vi har faktiskt inget val, eftersom 
säkerheten måste fungera. Området 
är väldigt brett, men jag har efter mitt 
år vid Försvarsmakten fått en väldigt 
bra start inom ett område som både är 
intressant och mycket viktigt.

Vad ser du som viktigt för att 
branschen ska utvecklas?

– För det första tror jag att vi 
behöver få en mer jämställd bransch. 
Fler kvinnor och personer med andra 
bakgrunder än de polisiära eller 
militära, för ett bredare perspektiv, 
som genererar ett bättre slutresultat. 
Branschen består till stor del av 
äldre som kommer att gå i pension 
inom några år. De sitter på otroligt 
mycket kunskap och då behövs yngre 
som kan ta del av den, och som kan 
fortsätta att arbete med frågorna. På 
så sätt skapas bättre förutsättningar 
för ett lång siktigt förebyggande 
säkerhetsarbete. Sedan upplever jag 
att inställningen till säkerhetsfrågor 
måste förändras på politisk nivå men 
även på lednings nivå hos företag, där 
det finns en naivitet och många gånger 
brist på kunskap. Även om mycket 
börjar hända nu har vi en lång väg 
kvar. Säkerhetsfrågor är alltför ofta en 
kostnadsfråga. Samhällskritiska sys-
tem är beroende av att IT-säkerheten 
fungerar och teknikens utveckling går 
fort, det är viktigt att vi inte hamnar 
på efterkälken. Vi behöver tydliga och 
fler regelverk som kan reglera och 
säkra viktiga funktioner.

Om du inte arbetade med säkerhet, 
vad skulle du göra då?

– Då skulle jag fördjupa mig inom 
psykologi och satsa på en examen 
i mänskliga rättigheter. Jag skulle 
arbeta med utredningar och analysera, 
diskutera och lösa problem ur etiska, 
 juridiska och politiska perspektiv.

Hur är det att vara ung 
i säkerhetsbranschen?

– Jag har hittills bara upplevt det 
som väldigt positivt. Alla är väldig 
öppna med att dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter, samtidigt 
som de visar intresse för att ta del 
av mina åsikter och mitt perspektiv. 
Däremot tror jag att det kan vara svårt 
för vissa att ta sig in i branschen. Det 
är tuff konkurrens, speciellt med den 
nuvarande situationen inom polis-
myndigheten, där allt fler väljer att 
söka sig vidare till säkerhetsbranschen.

Vad gör du om 20 år?
– Då är jag på en arbetsplats där jag 

trivs och mår bra och har förutsätt-
ningar för att göra ett bra jobb, med 
möjlighet för utveckling. Om det är 
inom den privata sektorn eller om jag 
är kvar på Försvarsmakten kan jag 
inte riktigt svara på. Just nu trivs jag 
bra där jag är, det finns mycket att för-
djupa och utvecklas inom. Att arbetet 
i sig är så viktigt gör dessutom det hela 
så mycket roligare. //

TEXT JENNY PERSSON

Vilka utmaningar 
vill branschens 
unga sätta i  fokus 
och  vilka råd 
ger de  dagens 
företags ledare? 
 Under  vinjetten 
Ung i branschen 
 möter du kollegor 
i början av sina 
 karriärer.

Alla är beroende  
av säkerhet

Ung i branschen

ÅLDER: 28 år.
GÖR: Arbetar på 
 Försvarsmakten.
BOR: I Tullinge, söder 
om Stockholm.
FAMILJ: Mamma, 
pappa, syster, syster-
dotter och sambo.
INTRESSEN: Träning, 
helst utomhus. Ska 
göra halvklassikern.
ÄTER: Vilt eller grillat.
DRICKER: Nocco
DOLD TALANG: ”Jag 
är väldigt duktig på att 
baka, speciellt tårtor.”

Josefine Lundberg efterlyser fler kvinnor 
och personer med andra bakgrunder än de 
polisiära eller militära i säkerhetsbranschen.


