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Pressmeddelande  
 

Confidence etablerar ny tjänst – Roger Eriksson in som Senior Security Advisor 

Stockholm 27 maj, 2020 – Confidence tecknar samarbetsavtal med Roger Eriksson, en av landets mest 
erfarna och respekterade säkerhetschefer och säkerhetsrådgivare. Som ett resultat av Bolagets framgångar 
inom säkerhetslösningar för kritisk infrastruktur och datacenter och som svar på efterfrågan, etablerar nu 
Confidence en rådgivande tjänst som Senior Security Advisor. Syftet är att tidigt i större och krävande 
säkerhetsprojekt ta en tydligare rådgivande roll avseende erforderligt förändringsarbete, både strategiskt 
och säkerhetstekniskt. Roger tillträder sin tjänst under maj månad. 

Roger Eriksson kommer från en lång karriär inom polisen, bl.a. som ansvarig för underrättelsegruppen på Arlanda. 
De senaste 15 åren har ägnats åt rådgivning och praktiskt säkerhetsarbetet för organisationer som Siemens BT, 
Sundbybergs Stad, MTR och Arlanda flygplats. Arbetet har bl.a. inkluderat risk- och sårbarhetsanalyser, utredningar, 
brandskydd, kris- och katastrofplanering, kontinuitetsplanering och säkerställandet av fysiskt skydd. Till detta har 
Roger utbildat och examinerat säkerhetssamordnare. 

Förstärkningen inom det rådgivande området tillsammans med Confidence ledande position som lösnings-
leverantör för kunder med de högsta säkerhetskraven ger nu nya spännande affärsmöjligheter.  

”Vi välkomnar Roger och ser fram mot att kunna erbjuda nya och befintliga kunder ytterligare en nivå av 
säkerhets- och strategiarbete. De erfarenheter och praktiska kunskaper som Roger tillför har efterfrågats 
och vi tar nu ytterligare ett steg in i kundens strategiskt viktiga planeringsfas samtidigt som vi även kan 
erbjuda fler kvalificerade utbildningar för kundens medarbetare”, säger Mikael Pettersson, vd på Confidence 

”Jag är mycket stolt över att få möjlighet att vara en del av 
Confidence satsning på kunderna med de högsta säkerhetskraven. Jag 
har med intresse följt bolaget och är imponerad av den kombination 
av bredd och spets som medarbetarna besitter. Jag ser nu fram mot 
att få bidra med mina erfarenheter inom risk- och sårbarhetsanalys 
och därigenom ytterligare vässa Confidence erbjudande som one-
stop-shop inom brand- och säkerhetsteknik”, säger Roger Eriksson, 
Senior Security Advisor på Confidence 

 

Mer information om bolagets prioriterade kundsegment, produkter och 
certifieringar - www.confidence.se 

 

För ytterligare information: 

Mikael Pettersson, vd  

Tel 08 620 82 00 

E-post: mikael.pettersson@confidence.se 

 

Om Confidence 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och 
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en 
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt 
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är bolagets 
Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 

Roger	Eriksson,	
Senior	Security	Advisor	


