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Årets Trygghetsambassadör 2015 – Stöldskyddsföreningens vd Annika Brändström 
 
Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv (SNOS) och Samhälle samt tidningen och webbplatsen 
SecurityUser.com presenterade igår Annika Brändström som mottagare av utmärkelsen Årets 
trygghetsambassadör 2015. 
 
Politikern Johan Pehrson, författaren Leif GW Persson, opinionsbildaren Björn Eriksson och 
justitieministern Morgan Johansson har en sak gemensamt - alla har utsetts till Årets 
trygghetsambassadör av tankesmedjan SNOS och tidningen SecurityUser.com. 

Utmärkelsen Årets trygghetsambassadör instiftades 2011 och går till en person som har arbetat hårt 

och framgångsrikt för att lyfta samhällets trygghetsfrågor.  I år går priset för första gången till en 

kvinna, nämligen Annika Brändström, vd för SSF Stöldskyddsföreningen. 

Igår, i samband med banketten som avslutade Sectech-mässans första dag, skedde prisceremonin.  

– Vi är förstås glada över att ikväll presentera Annika Brändström som årets trygghetsambassadör, 

inte för att hon är kvinna utan för att hon är en så värdig mottagare av utmärkelsen, sa Åke 

Andersson, SNOS ordförande vid prisceremonin, innan han läste upp juryns motivering som lyder 

enligt följande: 

"Som vd har Annika Brändström vårdat traditionen som genom åren gjort SSF Stöldskyddsföreningen 

till ett starkt varumärke för säkerhet och kvalitet. Men hon har också stått för förnyelse och vidgat 

organisationens intresseområden och arbetssätt. Idag är SSF en organisation som proaktivt driver 

trygghetsfrågor och - via olika medier och forum - medverkar till ett ökat intresse för säkerhet och 

brottsbekämpning”.     

Kreativiteten och det oförtröttliga engagemanget, som Annika Brändströms ledarskap representerar, 

är en förebild för alla som vill göra skillnad när det gäller att skapa en ökad trygghet i samhället. Och 

det är också därför som hon så välförtjänt tilldelas utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2015”". 

Pristagaren föreföll mycket nöjd över utmärkelsen. 

– Jag är väldigt stolt över det här priset, inte minst med tanke på vilka personer som fått utmärkelsen 

tidigare. Det är ett fint sällskap. Men jag måste också säga att det här priset delar jag med mina 

medarbetare på SSF, sa Annika Brändström, som nu tar över trygghetsambassadörstiteln från 

migrations- och justitieminister Morgan Johansson, som fick utmärkelsen 2014. 

Annika Brändström har en ekonomie kandidatexamen från Uppsala Universitet. Mellan 1998 - 2007 

arbetade hon på IHM Business School, bl a som rektor och vvd. Sedan 2007 är hon vd för SSF 

Stöldskyddsföreningen och även ordförande för Brandskyddsföreningen Stockholms län. 
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