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17 MA J 2019  

Johan Söderström utsedd till Europa-

chef för Power Grids 
Dennis Helfridsson ny landsansvarig för ABB Sverige 

Johan Söderström har blivit befordrad till den nya tjänsten som Europa- och Sverigechef för Power Grids 

i det nya joint venture mellan Hitachi och ABB efter avyttringen av Power Grids, som väntas slutföras un-

der första halvåret 2020. Utnämningen gäller från 1 januari 2020, fram till dess fortsätter Johan Söder-

ström i sin nuvarande roll som landschef för ABB Sverige. 

”Johan Söderströms ledarskap och engagemang för såväl våra kunder som medarbetare kommer att bli 

betydande för den nya Power Grids-organisationen. Hans erfarenhet av att framgångsrikt driva verksam-

heten i ett stort land som Sverige har gjort honom idealiskt positionerad för sin nya roll som Europa- och 

Sverigechef för Power Grids”, säger Claudio Facchin, vd ABB Power Grids. 

Dennis Helfridsson, chef för Robotics & Discrete Automation, ABB Sverige, har utsetts till legal landsan-

svarig för ABB Sverige, en roll han tillträder senast 1 januari 2020. Dennis Helfridsson har arbetat på ABB 

sedan 1994 och kommer att ta sig an landsuppgifterna samtidigt som han fortsätter i sin nuvarande roll. 

Dennis Helfridsson efterträder Johan Söderström, som har innehaft befattningen som landschef för ABB 

Sverige sedan 2011.  

Björn Jonsson, chef för Industrial Automation, ABB Sverige, Mats Peterson, chef för Electrification, ABB 

Sverige, och Ulf Hellström, chef för Motion, ABB Sverige, kommer att fortsätta i sina nuvarande roller 

samtidigt som de kommer att stötta Dennis Helfridsson i hans nya uppdrag.  

Detta tillkännagivande ligger i linje med ABB:s planer att upphöra med matrisorganisationen genom att 

överföra landsorganisationerna till företagets fyra nya affärsområden vilka trädde i kraft 1 april 2019: 

Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation.  

Många av de ansvarsområden som tidigare utförts på landsnivå av ABB Sverige, inklusive förvaltningsan-

svar och representationsuppgifter, tas över av Robotics & Discrete Automation. Detta har fastställts uti-

från flera olika kriterier, bland annat intäkts- och marknadspotential. 

”Vi vill tacka Johan Söderström för hans enastående bidrag till ABB och vi önskar honom lycka till i den 

nya rollen. Vi kommer att säkerställa ett smidigt överlämnande av arbetsuppgifterna och ser fram emot 

att arbeta tillsammans med våra kunder ännu mer samtidigt som vi ökar flexibiliteten och effektiviteten 

genom vår nya organisation. Vi vill också ta tillfället i akt och önska Dennis Helfridsson lycka till i hans 

nya roll”, säger Frank Duggan, regionansvarig för ABB Europa. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digi-

tala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra 

kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Ro-

botics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. 

ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar 

i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com 

http://www.abb.com/
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För mer information kontakta: 

ABB Sverige 

Christine Gunnarsson, Presschef 

Tel : 021-32 32 32 
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