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Utökning av ITABs koncernledning 
 
Från och med den 1 februari introducerar ITAB en ny gruppstruktur för att bättre representera alla 
medarbetare och kunder, men också för att möjliggöra mer operativt beslutsfattande. 

Den nya strukturen kommer att hjälpa ITAB förtydliga roller och ansvar för våra huvudsakliga 
arbetsområden, med tydligt syfte att stödja ITABs transformation och samtidigt förenkla vår 
organisation och våra gemensamma arbetssätt. Kortfattat kommer det leda till:  

• Tydliggärande av roller och ansvarsområden som kommer att driva förändringsresan och 
säkra resultatet. 

• Förtydligande kring hur ITAB möter våra kunder, både som generalist och som specialist 
med rätt kompetens.  

• Förenkling av våra interna processer och för att minska kostnader.  
• Säkra en skalbar struktur som även möjliggör lärande genom hela organisationen. 
• Upprättande av en röd tråd genom hela ITAB för att säkra ITABs kultur, inkludering och 

genomförande. 
• Delegera mandat till våra team att kunna ta beslut och leda verksamheten.  

 

Ny koncernledning 
Som ett led i detta kommer koncernledningen att förändras för att bättre spegla organisationen och 
säkerställa att alla delar är representerade på ledningsnivå. Den nya gruppen är som följer: 

• Senior Vice President Strategic Business Unit Guidance & Checkout, Mikael Gustavsson 
• Senior Vice President Strategic Business Unit Lighting, vakant (TBC) 
• Senior Vice President Market Business Unit North Europe, Roy French 
• Senior Vice President Market Business Unit Central Europe, Joachim Schuerholz 
• Senior Vice President Market Business Unit South Europe, Glauco Frascaroli 
• Chief Financial Officer, Samuel Wingren/Ulrika Bergmo Sköld, (Samuel lämnar ITAB i slutet 

av mars och Ulrika tar vid i början på juli) 
• Senior Vice President People & Culture, Pernilla Lorentzon 
• Chief Operating Officer, Jesper Blomquist, (börjar i mitten på april) 
• Senior Vice President Group Strategy & Transformation, Nick Hughes 
• President & CEO, Andréas Elgaard 
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