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Bombardier Transportation Sverige utser ny VD och stärker region 
Norden med en ny ledningsgrupp 

 Anna Höjer blir Nordenchef och VD för Bombardier Transportation Sweden AB 

 Nordens ledningsgrupp stärks av Fredrik Nordström, chef för affärsområdet Nordic 

Regional / Intercity och Henrik Junkrans, chef för affärsområdet Nordic Stable Urban 

 Thore Sekkenes är kvar i bolaget i sin roll som platschef för Västerås 

 

 

Berlin, March 19, 2018 – Ledaren inom järnvägsteknik Bombardier Transportation meddelade idag 

att Anna Höjer har utsetts till Nordenchef och VD för Bombardier Transportation Sweden AB. Anna 

kommer att ansvara för att bygga ett hållbart och konkurrenskraftigt företag i Danmark, Finland, 

Norge och Sverige. Tillsammans med utnämningen av Anna Höjer har Bombardier bildat en ny 

nordisk ledningsgrupp som förstärks med Fredrik Nordström, chef för affärsområdet Nordic 

Regional / Intercity och Henrik Junkrans, chef för affärsområdet Nordic Stable Urban. Genom denna 

förändring stärker Bombardier sitt fokus och engagemang i den strategiskt viktiga regionen Norden, 

samtidigt som företagets konkurrenskraft förbättras. 

 

"Förstärkningen av vårt team med Anna Höjer och etableringen av en nordisk ledningsgrupp 

betonar vår pågående resa som en engagerad partner till den nordiska marknaden", säger Per 

Allmer, President Western Europe, Middle East and Asia. "Med vår lokala närvaro i norden och 

nätverk av servicecentra förstår vi och kan möta den nordiska järnvägsindustrins specifika krav. Allt 

från de senaste höghastighetstågen- och serviceerbjudanden till våra signalsystemslösningar 

erbjuder vi trygga, effektiva och kostnadseffektiva järnvägssystem". 

 

Anna började sin karriär hos ABB Atom som systemingenjör innan hon gick vidare till försvars och 

säkerhetsföretaget Saab. Inom Saab har Anna haft flera olika befattningar, inklusive Senior Vice 

President och marknadschef Norden & Baltikum, rapporterande direkt till VD i Saab AB. Anna har 

över 20 års erfarenhet av ledarskap, program, verksamhet och utvecklingsledning samt en 

djupgående kunskap av affärsutveckling. Anna är också en stark förespråkare för kvinnligt 

ledarskap. 

 

Om Bombardier Transportation  

Bombardier Transportation är en global ledare inom järnvägsteknik och erbjuder den bredaste 

portföljen i branschen. Den omfattar hela bredden av järnvägslösningar, från tåg till delsystem och 

signalsystem. Företaget erbjuder dessutom heltäckande transportsystem, teknik för e-mobilitet och 

underhållstjänster. Innovationskraften på Bombardier Transportation bryter hela tiden ny mark för 

hållbar mobilitet. Företaget levererar integrerade lösningar som skapar betydande fördelar för 

operatörer, passagerare och miljö. Bombardier Transportation, med huvudkontor i Berlin i Tyskland, 

har ca 39 850 medarbetare och deras produkter och tjänster används i över 60 länder.  
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Om Bombardier 

Med mer än 69 500 medarbetare i fyra affärssegment är Bombardier en global ledare inom 

transportbranschen och skapar innovativa och banbrytande flyg och tåglösningar. Våra produkter 

och tjänster ger transportupplevelser i världsklass vilket sätter nya standarder för 

passagerarkomfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. Bombardier har huvudkontor i 

Montreal, Kanada, och produktionsanläggningar och ingenjörscenter i 28 länder inom segmenten 

Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft och Aerostructures and Engineering 

Services. Bombardiers aktier köps och säljs på Torontobörsen (BBD). Under räkenskapsåret som 

slutade 31 december 2017 uppvisade Bombardier intäkter på 16.2 miljarder dollar. Nyheter och 

information finns på bombardier.com. Du kan också följa oss på Twitter @Bombardier. 

 

Information till redaktörer  

För pressmeddelandenprenumerera på vårt RSS-flöde eller följ Bombardier Transportation 

på Twitter @BombardierRail. 

Bombardier är ett varumärke som tillhör Bombardier Inc. eller dess dotterbolag. 
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