
 

Pressmeddelande 
Anders Nylander ny chef för ABB Discrete 
Automation and Motion i Sverige 
 
2012-04-19 – Anders Nylander, 50, blir ny chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion i 
Sverige från den 1 maj 2012. Han kommer att ingå i den svenska ledningsgruppen och rapportera till 
Johan Söderström, vd för ABB Sverige. 

Anders Nylander ersätter Per-Arne Forssander som kommer att fokusera på sin roll som 
affärsenhetschef för Motors and Generators i Sverige. Nylander blir även chef för divisionen Discrete 
Automation and Motion i ABB:s region Norra Europa. 

”Det här känns jättespännande och jag ser verkligen fram emot uppdraget att leda en av ABB:s 
automationsdivisioner i Sverige. Jag har arbetat inom många olika roller inom företaget men har alltid 
haft rötterna i produktionen. ABB har en stark position och jag vill tillsammans med mina medarbetare 
fortsätta utveckla verksamheten, förbättra vår position och satsa på rätt saker”, säger Anders 
Nylander. ”Med våra energieffektiva produkter, system och service kan vi göra betydande insatser för 
framtidens hållbara samhälle”.  

Anders Nylander började på ABB 1981 som trainee. Han har sedan dess arbetat i olika ledande 
positioner inom affärsenheterna Motors and Generators och Robotics. Han var bland annat chef för 
Robotics i Sverige 2004-2007. Nylander är för närvarande globalt ansvarig för Product Group 
Robotics. Ersättare i denna roll kommer att meddelas senare. 

 

 
 
 
 
Bild på Anders Nylander bifogas samt finns att ladda ner från www.abb.se/nyhetsrum. 

ABB Sverige (www.abb.se) har cirka 8 800 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Företaget är 
en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 
industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 100 medarbetare och Ludvika 
med cirka 2 600 medarbetare.  
 
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 
prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag 
verkar i omkring 100 länder och har runt 135 000 medarbetare. 

 
 

 

 

 

För mer information, kontakta: 
ABB Sverige 
Christine Gunnarsson, Presschef 
Tel: 021-32 32 32 
press@se.abb.com 
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