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P R E S S R E L E A S E 

Förändringar i Volvos koncernledning 
För att ytterligare intensifiera förändringstakten inom Volvokoncernen och 
utvecklingen av nya affärsmodeller förstärks Volvos högsta ledning. Rollen som 
vice-vd renodlas och en ny finanschef tillsätts. Senare i år sker ytterligare en 
förändring då ny HR-chef utses.  

Nuvarande vice-vd och finanschef Jan Gurander fortsätter sitt arbete som vice-vd med uppdraget 
att tillsammans med vd och koncernchef Martin Lundstedt leda Volvos strategiska och operativa 
arbete.  I en värld med allt högra förändringstakt kommer Jan Gurander att ta ansvar för ett antal för 
koncernen viktiga utmaningar och strategiska frågor. 

Jan Ytterberg, född 1961, utses till ny medlem av Volvos koncernledning och finanschef. Jan 
Ytterberg arbetar idag som finanschef i svenska Husqvarna Group och har tidigare närmare trettio 
års erfarenhet från fordonsindustrin genom flera roller inom lastbilstillverkaren Scania. Det är ännu 
inte fastställt vilket datum Jan Ytterberg tillträder sin tjänst. 

Vidare kommer nuvarande HR-chef Kerstin Renard att lämna sitt arbete vid årsskiftet. 
Rekryteringen av hennes efterträdare har påbörjats. 

”Jag har stor respekt för det arbete Kerstin Renard genomfört under sina elva år på Volvo”, säger 
Martin Lundstedt.  ”Hon har med mycket gott resultat lett koncernens HR-arbete i så väl goda tider 
som genom en tuff finanskris.” 

 

2018-06-19 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta presschef Joakim Kenndal, 
Volvokoncernen, tel, 031 323 72 29. 

 

För fler nyheter besök www.volvogroup.se  
 
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 
nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 
Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.  
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