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 Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar 
som bidrar till att göra världen till en tryggare plats. Med nästan 90 
års gedigen erfarenhet ser vi vad andra missar. I partnerskap med 
våra kunder nyttjar vi teknik och i kombination med vårt innovativa, 
holistiska tillvägagångssätt transformerar vi säkerhetsbranschen.  
Tillsammans med våra 350 000 medarbetare på 47 marknader ser 
vi en annorlunda värld, och skapar hållbart värde för våra kunder 
genom att skydda det som är viktigast för dem – deras 
medarbetare och tillgångar. 

   

 

 

 

 

  

Förändringar i Securitas koncernledning   

 

Henrik Zetterberg utses till Divisional President för Europa då Peter Karlströmer kliver 

av.   

Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som erbjuder unika 
tjänster för våra kunder genom en kombination av global närvaro, sammankopplad 
teknik och dataanalys. 

Vi är glada att idag kunna meddela att Henrik Zetterberg, nuvarande Chief Operating 
Officer och medlem av koncernledningen och som har arbetat i Securitas sedan 2014, 
utses till Divisional President för Europa, då nuvarande chef Peter Karströmer lämnar 
företaget. Övriga medlemmar av koncernledningen fortsätter i sina nuvarande roller.  

- Det är med stor glädje jag kan meddela att vi har utsett Henrik Zetterberg till 
ansvarig för vår Europadivision. Henrik har visat ett utomordentligt ledarskap 
och framgångsrikt innehaft flera olika roller, senast som verksamhetsansvarig 
för alla våra länder in Europadivisionen, och drivit flera viktiga strategiska 
projekt i Europa som tex client excellence och förvärvet av STANELY Security. 
Henriks fokus är på kunder, personal och resultat, vilket är vad vi behöver för att 
fortsätta vår resa i Europa. Jag är övertygad om att Henrik kommer göra ett 
förträffligt arbete i sin nya rolll, säger Magnus Ahlqvist, VD och Koncernchef.  

Peter Karlströmer, som har arbetat i Securitas sedan 2019 som Divisionschef för Europa, 
har valt att lämna företaget för att fokusera på möjligheter externt.   

- Peter har varit central i att driva transformationen för Securitas Europa. Jag vill 
passa på att tacka Peter för hans ledarskap, driv och hans omtanke om våra 
medarbetare, och önskar honom all lycka till i framtiden, säger Magnus Ahlqvist, 
VD och Koncernchef.  

Denna förändring sker med omedelbar verkan, dock arbetar Peter Karlströmer kvar i 
bolaget under en överlämningsperiod fram till 31 december 2022.  
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OM Henrik Zetterberg 

Henrik Zetterberg började på Securitas som chefsjurist 2014. Den 1 januari 2018 utsågs 
Henrik till Chief Operating Officer, Securitas Europa med fokus på norra Europa och 
blev den 1 juli 2020 befordrad till ansvarig för Europa som helhet. Han har tidigare varit 
anställd i Assa Abloy. Där har han haft olika befattningar inom Group Legal samt inom 
två divisioner, däribland som chefsjurist för Entrance System-divisionen och inom 
affärsutveckling. Dessförinnan var han senior biträdande jurist på advokatbyrån 
Mannheimer Swartling. 

Henrik Zetterberg har en juristexamen från Lunds Universitet. 
 

Detta pressmeddelande finns också på www.securitas.com/sv 
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