
 

 

Björn Jonsson ny divisionschef för ABB 

Process Automation i Sverige 

2016-01-12 – Björn Jonsson, 37, har utsetts till ny chef för ABB:s division 
Process Automation (PA) i Sverige från den 1 januari 2016, i tillägg till sin roll 
som Hub Business Unit Manager för affärsenheten Control Technologies. 
 

I divisionschefsrollen efterträder han Håkan Nytorp som går vidare till en annan roll inom ABB-koncernen. 
Björn Jonsson ingår i den svenska ledningen och rapporterar till Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och till 
Peter Terwiesch, global divisionschef för ABB Process Automation.  

"Med sin tidigare gedigna erfarenhet från automation och service som bas kommer Björn Jonsson att hålla 

samman automationsverksamheten och stödja den fortsatta utvecklingen inom Process Automation i Sverige 

på ett mycket bra sätt. Han kommer också tillsammans med kollegorna att fortsätta att utveckla de viktiga 

relationerna med kunderna.", säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.  

 "Det känns mycket bra att få möjlighet att få vara med och lyfta automationssidan än mer inom ABB. Jag ser 

fram emot samarbetet med teamet på Process Automation för att hjälpa våra kunder att vässa sin 

konkurrenskraft ytterligare med hjälp av våra produkter, system och servicetjänster”, säger Björn Jonsson. 

Björn Jonsson har arbetat på ABB sedan 2003, den senaste tiden placerad i Dubai som Service-chef för den 

globala Pulp & Paper och Metals-enheten inom affärsenheten Process Industries. Han har haft ett flertal chefs- 

och säljbefattningar inom divisionen ABB Process Automation som även innefattar affärsenhets- och 

produktansvar. Björn har en civilingenjörsexamen inom elteknik och en MBA-examen. 

Ledningen för ABB Sverige består från och med den 1 januari 2016 av följande personer (bilder finns på 

abb.se): 

Johan Söderström, vd för ABB Sverige 

Erik Oja, divisionschef för ABB Power Grids i Sverige 

Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige, Norge och Danmark  

Anders Carlsson, divisionschef för ABB Electrification Products i Sverige 

Björn Jonsson, divisionschef för ABB Process Automation i Sverige 

Hans Eckerrot, chef för ABB Service i Sverige 

Eva Kvist Östgren, chef för Svensk Försäljning 

Athmanata Sharma, finansdirektör för ABB Sverige 

Maria Brithon Brinck, personaldirektör för ABB Sverige 

Stefan Bäckström, chefsjurist för ABB Sverige 

Suzanne Lagerholm, kommunikationsdirektör för ABB Sverige 

 

Om ABB 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och 

minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag 

verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare. I Sverige har ABB cirka 9 000 medarbetare 

och finns på 30 orter. 
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Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 

industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 200 medarbetare, Ludvika med cirka 

2 700 medarbetare och Karlskrona med cirka 800 medarbetare. 

 

En högupplöst bild på Björn Jonsson bifogas.  

 

För mer information kontakta: 

ABB Sverige 

Christine Gunnarsson, presschef 

Tel. 021-32 32 32 

press@se.abb.com 
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